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  مقدمة الترجمة العربية
  بقلـم

 محمد الجوهرى
 تمهيد

وأراها تتجسد فى . تستهدف هذه المقدمة أن تبرز أهم المالمح المميزة لهذه الموسوعة
رؤية رحبة لعلم االجتماع منفتحة على سائر العلوم االجتماعية األخرى، تأخذ منها وتعطيها، 

من . لمعرفة، وتداخل التخصصات وتعاونهااستجابة للتوجهات السائدة اآلن نحو تأآيد وحدة ا
هنا استعانت الرؤية السوسيولوجية لهذا العمل بمنظورات تاريخية ونفسية، وتربوية، 

وقد خصصت لكل ميدان منها فقرة فرعية موجزة . إلخ..واقتصادية، وإدارية، وإحصائية 
س التفاتًا من مؤلفى وطبيعى أن هذه الرؤية الجديدة الرحبة تعك. تحوى إشارات لهذا التعاون
، وهى موضوعات ذات أهمية متصلة، "موضوعات الساعة"هذه الموسوعة إلى بعض 

وبعضها اآلخر موضوعات . ولكنها اآتسبت إلحاحًا خاصًا على مسرح العلم االجتماعى
 .مستحدثة ومبتكرة، وبنت هذه األيام فعًال

وجهًا تطبيقيًا لعلم االجتماع، يجتهد السمة الرئيسية الثانية المميزة لهذا العمل أنه يتبنى ت
فى إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يضطلع به العلم االجتماعى فى خدمة قضايا 
التنمية والتطور، وتيسير عمليات التغير االجتماعى، وحماية المجتمع من المشكالت المعقدة 

شيد السياسات االجتماعية وهذا الحرص على تر. التى يعانى من وطأتها -المادية والمعنوية-
وخدمة الخطط والبرامج االجتماعية هو نفسه الذى يجعل لهذا العلم مكانة سامية بين العلوم، 

 .ويرفع من شأن المشتغلين به

سمة أخرى لهذا العمل أنه يمثل ثمرة جهد مشترك، إن فى التأليف أو فى الترجمة، ألن 
د فردى قاصر مهما آانت المنشود بجهاألعمال الكبرى ال يمكن أن تتحقق على الوجه 

وتلك حقيقة من حقائق العلم المعاصر، نبه إليها العالم المصرى أحمد زويل عشرات . آفاءته
المرات فى حديثه، نافيًا عن نفسه أن تكون اآتشافاته العظيمة ثمرة جهده الفردى وحده، 

ة من حقائق التقدم، لن وأآاد أقول أن تلك باتت حقيق. ومؤآدًا أنها ثمرة عمل فريق ضخم
  .نستطيع بدونها أن نحقق فى مستقبلنا شيئًا ذا قيمة

وألن الجهد جماعى، والرؤية رحبة منفتحة آان من الطبيعى أن تسجل هذه الموسوعة 
ولذلك خصصنا فقرة . انجازا متميزا فى االنتباه إلى الجديد فى علم االجتماع نظريا ومنهجيا

 .ضافة المهمةمستقلة لإلشارة إلى هذه اإل



 

 

وأفردنا بعد ذلك فقرة موسعة اجتهدنا فيها لوضع هذه الترجمة فى إطار التطور 
. التاريخى لحرآة تأليف وترجمة الموسوعات فى حقل علم االجتماع، والمجاالت المتصلة به

ونعتقد أنها تحوى عرضا يمكن أن يكون مفيدا لمن يؤرخ لعلم االجتماع فى الوطن العربى، 
 .ية شملت الجهود العربية المعروفة فى هذا المجالألن التغط

ويبقى فى النهاية أن نعترف بأن الكمال هللا وحده، وأن علينا أن نجتهد ما وسعنا الجهد، 
  .وعلى اهللا التوفيق

*    *    *  
 من علم االجتماع إلى العلم االجتماعى: أوًال

قوم على تراآم آميات هائلة يشهد العالم منذ أوائل التسعينيات ثورة معلوماتية حقيقية، ت
من المعلومات عن شتى جوانب الحياة، وتسارع غير مسبوق فى تدفق تلك المعلومات 

ثم إتاحتها لكافة البشر على نحو يمكن أن . وتجددها وتحديثها، بضبطها وتحسين نوعيتها
نصفه بأنه جماهيرى، ومباح لكل إنسان على ظهر األرض يملك قدرات التعامل مع 

 .يوترالكومب

وهذه المعلومات الهائلة الحجم، المتسارعة اإليقاع، المتاحة عند أطراف أصابع آل 
إنسان، يمكن أن تتحول إلى معرفة، أى تصب فى مقوالت، وتشير إلى توجهات، ويمكن أن 

ولن يستطيع إحراز نجاح فى تحويل تلك المعلومات . إلخ..نستخلص منها تحليالت، فنتائج
ة موسوعية، ألن تلك المعلومات آالجبل الضخم الشديد التنوع، الفائق إلى معارف إال عقلي

ولن يقدر على ذلك المتخصص المحدود األفق المتشبث بحدود جامدة لعلمه بصفة . التشابك
  .عامة، أو لتخصصه الدقيق على وجه التحديد

وحتى لو تشبث بعضنا فى بدايات تعاملهم مع تلك المعلومات بحدود التخصص، 
يكتشفون سريعا جدا أن المصادر التى يتعين عليهم أن يتعاملوا معها متعددة وشديدة  فسوف

التنوع، وأن تقييمها حق التقييم واإلفادة منها على الوجه األفضل سوف يفرض على المتعامل 
 -آما يتمنى السيد يس أيضًا -واألمل . معها نظرة شاملة عند التصدى لدراسة أى موضوع

وضع الجديد على الظاهرة السلبية المتعلقة بتفتت المعرفة، والتى أدى إليها أن يقضى هذا ال"
 ."تيار التخصص العلمى الدقيق

عند هذا الحد نشعر أننا مضطرون إلى أن نودع النظرة الدورآايمية الضيقة إلى 
، والحدود الصارمة التى رسمها لعلم االجتماع الذى أراده أن ينشأ عضوًا فتيًا "االجتماعى"

لقد حارب التفسيرات . فى أسرة العلوم االجتماعية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين



 

 

، وتباعد بقوة عن معسكر الفلسفة، ونادى بأن تفسر )تذآر معارآه مع تارد(السيكولوجية 
الظاهرة االجتماعية بظواهر اجتماعية من النوع نفسه، وليس بعوامل نفسية، أو 

المتمثل فى آتابه قواعد (نا ال نغالى إذا قلنا إن هذا الجمود المنهجى ولعل. إلخ...اقتصادية
والذى آان له ما يبرره فى عصره، قد قاده، ثم قادنا وراءه إلى  )١()المنهج فى علم االجتماع

وتجسد ذلك آله فى تشبث فج باستقالل علم االجتماع داخل حدود صارمة . جمود نظرى
هار التباعد عن علوم مؤثرة ومفيدة تدرس اإلنسان وأعماله والمهم إظ. محددة أدق التحديد 

ولكن تيار المعرفة المتدفق، ذا . إلخ...آالتاريخ، وعلم النفس، واالقتصاد، والجغرافيا
االنتماءات المتعددة قد فعل فعله، وقارب بين تلك الكيانات المعرفية المتعددة التى تدرس 

  .الحياة االجتماعية لإلنسان

ن يتخذ هذا التحول عن النظرة التخصصية الضيقة شكًال رسميًا وعلنيًا والطريف أ
بحضور خمسة آالف مشتغل بعلم االجتماع، هم المشارآون فى المؤتمر الدولى الرابع عشر 

وإذا . ١٩٩٨الذى نظمه االتحاد الدولى لعلم االجتماع فى مدينة مونتريال بكندا فى يوليو 
 (*)دورآايمأنه يفصله نحو مائة عام عن ظهور آتاب إميل  تأملنا هذا التاريخ فسوف نتبين

 ). ١٨٩٥(األشهر قواعد المنهج فى علم االجتماع 

لقد استقر اآلن فى عدد من الكتابات الرصينة فى علم االجتماع أنه ال توجد حدود أو 
فواصل دقيقة بين علم االجتماع من ناحية ومجاالت النشاط الفكرى األخرى فى العلوم 

ويتبنى أنتونى جيدنز . آما أنه ليس من المرغوب أصًال إيجاد مثل هذه الفواصل. جتماعيةاال
هذا الموقف بوضوح، مؤآدًا أن بعض قضايا النظرية االجتماعية التى تتعلق بكيفية فهم أو 
تصور السلوك اإلنسانى والنظم اإلنسانية، تمثل اهتمامًا مشترآًا بين العلوم االجتماعية 

السلوك اإلنسانى المختلفة التى تشترك فى تغطيتها العلوم " مجاالت"رى أن وي. جميعًا
ام آل يمكن تبريره إال بشكل ع االجتماعية تمثل نوعًا من تقسيم العمل العلمى، الذى ال

من الناحية اإلسمية بالمجتمعات تختص  – سبيل المثالعلى  –فاألنثروبولوجيا . العمومية
ولكن مثل هذه . بلية، والكيانات الرئاسية، والدول الزراعيةآالمجتمعات الق": البسيطة"

المجتمعات إما أنها قد تحللت واندثرت تمامًا بفعل التغيرات االجتماعية العميقة التى اجتاحت 
. العالم آله، أو أنها فى طريقها إلى أن تدمج ضمن هذه أو تلك من الدول الصناعية الحديثة

ميدان علم االقتصاد، فموضوع هذا العلم هو دراسة إنتاج  ويسوق جيدنز مثاًال ثانيًا من
الدوام  ومع ذلك نجد أن النظم االقتصادية مرتبطة على. وتوزيع السلع المادية واستهالآها

                                                 
إميل دورآايم، قواعد المنهج فى علم االجتماع، ترجمة وتقديم محمود قاسم، مراجعة السيد ) ١(

  .١٩٧٤ة، مكتبة النهضة المصرية، محمد بدوى، القاهر
  .الكلمات المكتوبة بخط أسود تشير إلى أنها عولجت ضمن مداخل هذه الموسوعة(*) 



 

 

ارتباطًا واضحا بسائر النظم االجتماعية، وهى جميعًا تؤثر فى االقتصاد وتتأثر به فى نفس 
 . الجتماعيةوهكذا بالنسبة لسائر العلوم ا. الوقت 

، وسأحاول أن أدلل العلم االجتماعىوقد تبنت هذه الموسوعة تلك النظرة الرحبة إلى 
على ذلك من خالل استعراض تناولها لبعض ميادين المعرفة العلمية االجتماعية المختلفة 

ويهمنى أن أؤآد . وغيرها ... آالتاريخ، وعلم النفس، واالقتصاد، واإلحصاء وعلوم الحاسب 
رضى لتلك الميادين سيكون على مستوى  اإلشارات وضرب األمثلة توضيحًا لهذا أن ع

الموقف الفكرى، وال يعد بديًال عن الرجوع إلى مواد الموسوعة تفصيًال، فهى أقدر على أن 
 .تتحدث عن نفسها

 التاريخ -١

إن دورآايم هو صاحب مقولة أن التاريخ هو بمثابة المعمل بالنسبة لرجل االجتماع، 
كن قبل أن يوجد علم االجتماع أو تقوم له قائمة  آان التاريخ وآانت فلسفة التاريخ، وفى ول

هكذا آان الحال مع ابن خلدون ، ومن بعده مع . أحضانها انبثقت بذرة األفكار السوسيولوجية 
ومع دعوة دورآايم إلى االنضباط العلمى وصياغة . سان سيمون، وآونت وغيرهم آثيرين 

جية تستند إلى التحليل اإلحصائى أو المادة اإلمبيريقية تراجع االهتمام بالتاريخ محاوالت منه
مع أننا لو أمعنا النظر فسوف نجد أن أضخم منجزات . عند علماء االجتماع األآاديميين 

وماآس  مارآسنظرية شهدها علم االجتماع فى القرن العشرين، وأعنى آراء آل من آارل 
مار تحليالت ورؤى تاريخية، وإن تعارضت نتائج آل منهما إنما هى ثمرة من ث فيبر

 .وتباينت، ولكن المسرح آان هو تاريخ اإلنسان

واليوم تعكس الموسوعة التى بين أيدينا اهتمامًا موسعًا بالتاريخ، يتجلى فى اهتمام 
لم باألبعاد التاريخية، وعرض المدارس والمفاهيم التاريخية، ومناهج التحليل التاريخى فى ع

االجتماع، والتاريخ االقتصادى، وأعالم من أبرز المهتمين بهذا النوع من الدراسات، مثل 
ومن المواد التى تدلل على هذا الوعى الناضج .  على سبيل المثال بلوخومارك برودل فرنان 

النزعة (التأريخ، وعلم االجتماع التاريخى، والمذهب التاريخى : بالتاريخ مواد مثل
والمادية التاريخية، والتاريخ الشفاهى، والتاريخ االجتماعى، والديموجرافيا  ،)التاريخية

، )آأداة بحثية(التاريخية، وتحليل تاريخ الحدث، البحوث الوثائقية، والوثائق الشخصية 
عن  هذا فضًال. إلخ...والنزعة التطوريةلة زمنيًا، والعموميات التطورية، والبيانات المتسلس

نظرية نهاية : ذات توجهات تاريخية أو وعى متميز بحرآة التاريخ، مثلرؤى نظرية حديثة 
والبورجوازية  ،آالكومبرادوروتحليالت تاريخية لكثير من الظواهر االجتماعية ، اإليديولوجيا

  . إلخ...إلقطاعية، واالستبداد الشرقىالكومبرادورية، وا



 

 

اهيم أو النظريات أو عند عرض مختلف المف-فضًال عن هذا نلمس اهتمامًا واضحًا 
بالتطور التاريخى للمفهوم نفسه، وتغير مدلوله ضيقًا أو اتساعًا، قبوًال أو رفضًا  -المذاهب 

 .إلخ بفعل التطورات االجتماعية االقتصادية عبر التاريخ... 

ورأيى أن مؤلفى هذه الموسوعة بموقفهم هذا يعكسون وعيًا تاريخيًا واضحًا، آما يمثل 
 المارآسيةعن تراجع ) ال أدرى إن آان مقصودًا أو غير مقصود(عويض نوعًا من الت

وسيطرة األساليب اإلحصائية الكمية وشيوع استخدام الحاسب فى العلوم ) المادية التاريخية(
 .االجتماعية

 علم النفس -٢

" السوسيولوجى"خاض علم االجتماع الدورآايمى معارك شرسة ليدافع عن حدود 
كولوجية، معتبرًا األخذ بالتفسيرات النفسية إنما هو اختزال للظاهرة ضد التفسيرات السي

ولكن مسيرة علم االجتماع اتخذت لنفسها على امتداد القرن العشرين . االجتماعية وتشويه لها
وذلك ألسباب ". السيكولوجى"خطًا ظل يتباعد عن رؤية درآايم، ويعدل من نظرته إلى 

على التحليل النفسى ولعل من أهمها صعود . ميعاعدة، قد اليتسع المجال لحصرها ج
. األرض األوربية فى الفترة ما بين الحربين، ثم فى الواليات المتحدة بعد ذلك وحتى اآلن 

،  التى أثبتت أهميتها الكبرى لكل علم النفس االجتماعىوآذلك االزدهار الهائل لبحوث 
: الخصوص موضوعاتحريص على فهم الظواهر االجتماعية، ولنذآر على وجه 

، وغيرها لنتأآد من أن تضافر النفسى االتجاهات، والتفاعل، وديناميات الجماعة، والتعصب
فإذا أضفنا إلى ذلك جميعًا . واالجتماعى بات حقيقة من حقائق العلوم االجتماعية المعاصرة

 نفسىالطب الاالزدهار الواسع، بل الجماهيرية الطاغية التى أصبحت تحظى بها موضوعات 
وفى رأيى أن االهتمام . فى المجتمعات الصناعية المتقدمة، الزداد اقتناعنا بهذه الحقيقة 

ذات األصول واألسباب (واألمراض النفسية ) السيكو سوماتية(باألمراض الجسمية النفسية 
يمثل استجابة للتطور الحادث فى تلك المجتمعات، حيث اآتسب العالج النفسى ) االجتماعية

جماهيريًا، وأصبح المعالج النفسى صديقًا ألى مواطن، وربما لكل مواطن،  وتطورت  قبوًال
وهى جميعًا ظواهر تحققت نتيجة االهتمام بالفرد وصحته الجسمية . مفاهيمه وممارساته 

وإن آان هذا الوضع مازال شديد التخلف فى بالدنا، ألننا مازلنا بعد . والنفسية على السواء 
واألمل أن تثير هذه الكتابات الجديدة، . وال نقدره، وال نقيم له أى حساب  الفرد،" نرى"ال 

 . التى نقدم بعضها اليوم داخل هذه الموسوعة، اهتمام قادتنا ومفكرينا

ويكفى أن نشير إلى بعض المواد النفسية والطبية النفسية التى تبرهن على اهتمام 
ج بالتنفيس، المراهقة، العواطف، العالج آالعال: دارسى المجتمع اليوم بمثل هذه القضايا 



 

 

السلوآى، االرتباط الشرطى، اإلذعان، االآتئاب، القياس النفسى، االستبطان، المرض 
العقلى، عالج النفور، الحيل الدفاعية، الرغبات، الحاجات، الدوافع، االتجاهات، تكوين 

تحقيق  وما يرتبط بها من(ذات االنطباع والتحكم فى االنطباع، العصاب، األحالم ودالالتها، ال
والنرجسية ) إلخ…الذات، والوعى بالذات، وتصور الذات، وصورة الذات وإدراك الذات 

والتفاعل، وديناميات الجماعة، والجنون، والذهان، والطب النفسى، والتحليل النفسى، 
 . إلخ... والقياس النفسى، والسيكوباتى، والالشعور 

فى دراسة الظواهر االجتماعية سوف يتجلى " لسيكولوجىل"وطبيعى أن هذا االنتباه 
بصورة ملموسة فى االهتمام بالدراسة السوسيولوجية لعدد من الموضوعات والقضايا 
النفسية، وأغلبها من فروع علم االجتماع التى ازدهرت حديثًا، ولم تصادف بعد تقديرًا آافيًا 

 ،)الجندر( سوسيولوجيا النوع: مثال من علماء االجتماع فى بالدنا، وأذآر على سبيل ال
 إلخ...اعية للجنس، وسوسيولوجيا العواطفوالدراسة االجتماعية للجسد، والدراسة االجتم

.  

 التربية -٣

تسجل بعض مواد هذه الموسوعة، آما تؤآد ذلك أيضا بحوث علم االجتماع المعاصر، 
وقد بلغ هذا االنفتاح الحد .  عضانفتاحًا متبادًال لعلمى االجتماع والتربية على بعضهما الب

، )والتى يسجلها علم االجتماع التربوى(الذى شمل مجاالت التعاون الكالسيكية بين العلمين 
يا األصول االجتماعية وهى مواد تربوية واضحة فى انتمائها االجتماعى ، خاصة قضا

هرة التخصص، وتجاوز هذا االنفتاح تلك المرحلة وأخذ يطرق موادا تربوية ظا. للتربية
 ولكن جذورها أو مالبساتها وتفاعالتها االجتماعية لم تكن واضحة آل الوضوح من قبل، مثل
التقسيم إلى مجموعات متجانسة، ودراسة السلوك وعمليات التفاعل فى المدرسة، وداخل 
الفصل، والمدرسة، والتعليم المدرسى، والمنهج المدرسى، والفصل المدرسى، والجماعة 

التى باتت (وآذلك بعض القضايا التربوية االجتماعية ...  إلخ، وحرآات الشباب...  المدرسية
المؤهالت، واالهتمام بالمؤهالت  تضخم: مثل) ورة خاصة فى بالدنا العربيةذات خط

 .الدراسية، ومرض الشهادات

وسأقدم فيما يلى نموذجين لمدخلين، أحدهما يعرض لموضوع تربوى ذى أبعاد 
عية، واآلخر يعرض لقمة بارزة من قمم التعاون بين علمى االجتماع والتربية ودالالت اجتما

تجلى فى تقرير سوسيولوجى تربوى آتب بقلم عالم اجتماع متخصص بتكليف من الحكومة 
الذى ) انظر المدخل بهذا االسم( بموضوع التفاعل أو السلوك داخل الفصلوأبدأ . األمريكية

وترد إشارة إلى أن . فاعل االجتماعى داخل الفصل يصف شكل ومحتوى السلوك أو الت



 

 

الدراسات المتعلقة بالنوع ، والطبقة، والساللة فى التعليم قد أولت اهتماما خاصا بدراسة 
واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة آم ونوع . العالقة بين المدرس والطالب داخل الفصل

الطالب، وآيف سعت بحوث آثيرة الذى يخصصه للمجموعات المختلفة من " وقت المعلم"
فعلى سبيل المثال . مختلفة وآثارها لدى جماعات معينةإلى ربط ذلك بالخبرات التعليمية ال

آشفت بعض الدراسات أن الطالب الذآور يحظون بقدر غير متكافئ من وقت المدرسين، 
ويجلسون فى أماآن مختلفة داخل الفصل، آما يحصلون على رعاية أآبر من جانب 

. لمدرسين، األمر الذى يساعد على تفسير االختالفات والفروق التعليمية بين الرجال والنساءا
ويالحظ على العموم أنه قد حدث تحول فى االهتمام اليوم يتجه إلى دراسة دور المدرسة 

فى التأثير على خبرات التالميذ، وآذلك على سلوآهم  -بمختلف عناصرها  -آكيان آلى 
 .إلخ... تربص القوى بالضعيف، والمضايقات العنصرية، والجنسية  خارج الفصل، مثل

فيقدم لنا دراسة مهمة ومثيرة للجدل نشرتها   آولمان تقرير: أما المثال الثانى وعنوانه 
وقد شارك فى تأليف . تكافؤ الفرص التعليمية: بعنوان ١٩٦٦حكومة الواليات المتحدة عام 

اعتمدوا فى إجرائها على مسح مفصل للفرص التعليمية تلك الدراسة مجموعة من العلماء، و
من الطالب والمدرسين  ٦٥٠٫٠٠٠ضمت العينة القومية التى جمعت منها البيانات حوالى (

 ).فى أآثر من ثالثة آالف مدرسة

وتمثل تلك الدراسة معلمًا هامًا من معالم البحوث التطبيقية فى حقل علم االجتماع، 
ات االجتماعية العلمية التى آلف الكونجرس الباحثين بإجرائها لكى لكونها من أوائل الدراس

إال  -بهذا الشكل الصريح  -ولم تسبقها . تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم 
البحوث االجتماعية التى أجريت على الجيش األمريكى خالل الحرب العالمية الثانية وفى 

 .أعقابها

ثى الذى تبنته تلك الدراسة الفضل فى تغيير االتجاه العام ويرجع إلى التصميم البح
للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم، بحيث أصبحت تحذو حذوها أغلب البحوث التى أجراها 

وقد أسهمت نتائج هذه الدراسة فى صياغة سياسة محاربة الفصل . الباحثون فيما بعد 
آما أصبح تقرير . أعقبت نشر التقرير  العنصرى داخل المدارس طوال الفترة الطويلة التى

تلك الدراسة محور جدل واسع، سواء فى دوائر الباحثين األآاديميين، أو على مسرح الحياة 
 . السياسية األمريكية، امتد لسنوات طويلة

أنه برغم الضغوط الزمنية التى عمل فى ظلها آولمان  -فى النهاية  -ويلفت نظرنا 
حددة التى ألزمته بها مجموعة الموظفين الحكوميين الذين آانوا وزمالؤه، والموضوعات الم

فيما عدا  -يتابعون الدراسة، فإن جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها آولمان قد صمدت 



 

 

أمام عمليات الفحص والتمحيص التى قام بها فيما بعد جيش من العلماء  - نتيجة واحدة 
 . االجتماعيين

 االقتصاد -٤

آان وما يزال يمثل الشغل الشاغل للباحث فى علم االجتماع، منذ أن آتب  االقتصاد
ابن خلدون عن أهمية النشاط االقتصادى فى تشكيل العمران البشرى، وتأمل دورآايم أثر 

وآان . تقسيم العمل فى المجتمع الحديث على خلق أنواع جديدة من التضامن االجتماعى 
، واتخذ فيبر موضوعًا له "نظرية اقتصادية"ئه إلى مارآس قد بشر بما اختزله بعض أعدا

 - وحتى العصر الحاضر ... للنظام الرأسمالى الحديث ) المعنوية(الجذور الدينية األخالقية 
ما يزال االقتصاد هو سيد الساحة، الذى أخضع لمشيئته قوى السياسة،  -فى عصر العولمة 

 . إلخ... والثقافة، والفن، والمعرفة 

من يطالع هذه الموسوعة ظهورًا ملحوظًا للمصطلحات والمفاهيم والعمليات  لهذا يلمس
االقتصادية على نحو يفوق ما نجده فى أى مرحلة سابقة، سواء فى موسوعة لعلم االجتماع، 

وتسجل هذه المالحظة . أو فى تأثير فكرى عام للرؤية االقتصادية للواقع االجتماعى 
باالقتصاد، وتنامى هذا االهتمام من أجل مالحقة اضطراد  استمرار اهتمام علماء االجتماع 

التأثير الطاغى للمتغيرات االقتصادية، آما يسجل فى ذاته بروز النظام االقتصادى وتحكمه، 
 . ودور هذه التغيرات الجديدة فى إفراز أشكال وأنماط وعمليات اقتصادية اجتماعية جديدة

وسوعة فى العناية بالمجاالت االقتصادية وتتجلى االهتمامات االقتصادية لهذه الم
آعلم االجتماع االقتصادى، وعلم االجتماع الصناعى، وعلم االجتماع : االجتماعية الكالسيكية 

، )والتنظيم البيروقراطى(اإلدارى، ودراسات الفقر، وعلم اجتماع التنظيم، والبيروقراطية 
خاصة العمل (ولوجيا العمل وسوق العمل، واإلنتاجية،  وعلم اجتماع المهن، وسوسي

وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والنفسية،  ، وعلم اجتماع التدريب، وقضايا البطالة)المأجور
ولنتذآر أن المجتمع الصناعى المتقدم القائم اليوم هو مجتمع (وسوسيولوجيا االستهالك 
علم (مجتمع الرفاهية  والتشغيل، وأخيرًا للعملوالصور الجديدة ) استهالآى فى المقام األول

 .لخإ... وحقوق الرفاهية، وبرامج الرفاهية) اجتماع الرفاهية

  

ويمثل ميدان االقتصاد والتنمية بؤرة من بؤر االلتقاء المهمة بين علمى االجتماع 
، ويجتهد اآلخر )والتخلف(واالقتصاد، يحاول أولهما تأآيد األبعاد االجتماعية الثقافية للنمو 

ويتجلى االهتمام بهذا الميدان فى . العوامل واألبعاد االقتصادية لنفس الظاهرة فى إبراز دور
فى إبراز قضايا ومشكالت التنمية االجتماعية، و  - وفى موسوعتنا -علم االجتماع المعاصر 



 

 

هذا فضال عن ..  ثقافة الفقر، والفقر النسبى: ، وما يرتبط بالفقر من مفاهيمالفقردراسات 
وفرض الحرمان واإلشباع،  ،دورة الحرمانوما يرتبط به من  الحرمان: المفهوم الجديد 

وهى ترتبط جميعها  بالنظرة الشاملة للفقر آحقيقة اجتماعية اقتصادية، . والحرمان النسبى
وهى فى نفس الوقت وليدة االهتمام العالمى الواسع بمشكلة الفقر . مع االلتفات إلى آثاره 

نها وإن آانت تهم الجميع، إال أنها أآثر أهمية للمجتمعات التى وطبيعى أ. خالل التسعينيات 
ترتفع فيها معدالت الفقر، وتتضخم فيها أعداد الذين يقعون على تخوم الفقر، والمهددون 

 .بالوقوع فيه

ويمتد اهتمام هذا الميدان المشترك ليغطى موضوعات علم اجتماع الرفاهية، ومجتمع 
ويرتبط بهذه الزاوية طائفة من الموضوعات التى تجسد  .الرفاهية ومشكالته وقضاياه 

، والتغيرات التى االستعمار الجديد: التداخل بين االقتصادى والسياسى واالجتماعى، مثل 
، للتبعية واإلمبريالية، واألشكال الجديدة  العالم الرابع، وظهور العالم الثالثطرأت على 

 . إلخ... ومضاعفاتها االجتماعية 

 ارةاإلد -٥

فى  -فضًال عن آل ما سبق  –انعكس الطابع االقتصادى للحياة االجتماعية المعاصرة 
اهتمام فائق واسع النطاق بالموضوعات التى تسهم العلوم اإلدارية الحديثة إسهامًا مهمًا فى 

 . تحليلها وفهمها، خاصة ما يتصل من ذلك بمتغيراتها وآثارها االجتماعية

وسوعة أن علوم اإلدارة الحديثة تتدخل فى آافة مراحل وسيالحظ مستخدم هذه الم
نظم اإلنتاج وتداخالتها االجتماعية، واإلنجاز، : العملية االقتصادية بدءًا من اإلنتاج، مثل

آما تتدخل فى موضوعات العمل . إلخ... ودافعية اإلنجاز، واإلنتاجية وعواملها، والترشيد
 المأجور، والتشغيل ونظمه، وأسواق العمل العملالعمل، و: والعمالة والتشغيل، مثل مواد

وسوق العمل الثانوى، والتوجه البيروقراطى للعمل،  وسوق العمل المنقسم، وآلياتها،
 ومشكالتها وآثارها، والبطالة وقضاياه، والعمل المنزلى ،)خارج المصنع( والعمل الخارجى

بسبب ( ر، وتفكك القوى العاملةالنقابى، والسلك المهنى، والحراك المهنى، واألجو والوعى
 .إلخ ذلك من موضوعات تحيل مواد الموسوعة بعضها إلى بعض)...التباين المهارى

وال يقتصر دور علوم اإلدارة على ذلك، بل يمتد إلى مجاالت التسويق، واالستهالك، 
، اإلدارة العامة: مال، حيث نجد مداخل وموضوعات مثلوسياسات العالقة بين اإلدارة والع

والبناء التكنوقراطى، وحكم  وقضاياها، والمشارآة فى اإلدارة، وصنع القرار، والمساومة
وطبقة الموظفين المهنيين، والنزعة المهنية،  ،)أو اإليمان بالتكنوقراط( التكنوقراط

والضبط اإلدارى، واستراتيجيات العمال وأصحاب األعمال، وعالقات العمل، والديموقراطية 



 

 

 .إلخ...ثورة اإلدارية، وإدارة األفراد، ونظم اإلدارة الميكانيكية الصناعية، وال

الذى اتسع مداه، وزادت أهميته فى آل  التدريبويدخل فى هذا النطاق أيضا ميدان 
المجتمعات السريعة التغير، حيث أصبح التدريب نوعًا من التعليم المستمر لمواآبة ما يطرأ 

دارة، وآافة شئون الحياة السريعة اإليقاع فى عالم من تغيرات على نظم اإلنتاج، وطرق اإل
علم اجتماع التدريب، وإدارة األفراد، والتحديث : انظر على سبيل المثال مواد(اليوم 

: آما يدخل فى هذا اإلطار اإلدارى موضوعات  ).إلخ... اإلنتاجى والتحديث اإلدارى 
العمالة غير (ر النمطية البيروقراطية والضبط، واإلضراب والصراع، والعمليات غي

 ). وغير ذلك النمطية، والعامل غير النمطى

وأقدم مثاًال لهذه الرؤية مختارًا من حديث الموسوعة عن التشغيل المرن، الذى يرى 
العلماء أنه أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت واالقتصاديات الصناعية فى مجتمع ما بعد 

، وتعنى )أو ما بعد الفوردية(المرونة الوظيفية :  وتتخذ مرونة التشغيل صورتين. الصناعة 
تبنى تنظيم للعمل، وللمهارات، والميكنة، يواآب السوق المتغير والبيئة التكنولوجية لالقتصاد 

آما تتبنى الشرآات،  التى يطلق عليها الشرآات المرنة، .  العالمى فى نهاية القرن العشرين
دم صورًا مرنة من التشغيل على نحو يسمح بحدوث نمطًا من المرونة العددية، بحيث تستخ

 .تغيرات سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منهم فى مواجهة تقلبات سوق اإلنتاج

 اإلحصاء وعلوم الحاسب -٦

آان اإلحصاء، ومايزال، يمثل أهمية آبرى لرجل االجتماع آأداة للقياس والتحليل، 
م االجتماع لم تستطع أن تزحزح األدوات وحتى عندما ازدهرت المناهج الكيفية فى عل

على أن األمر لم يتوقف عند . اإلحصائية عن مكانتها، ولم تفقدها شيئًا من أهميتها الراسخة
ذلك، ولكنه امتد إلى ازدهار المناهج اإلحصائية وازدياد دقتها وإحكامها آثمرة مباشرة للتقدم 

الحزمة : كفى أن نشير إلى ما ورد فى مادة وي. التكنولوجى الهائل فى عالم الحاسبات اآللية 
من أن هذا البرنامج نفسه آاد أن يبلى، ويتجاوزه  SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعية

البحث العلمى المعاصر، والحديث عن ظهور برامج جديدة أآثر ثراء وأيسر استخدامًا 
 .يرها من البرامجوغ ٥المينى تاب، وسيس ستات، وستاتا بالنسبة للباحث العادى، مثل 

ولعل هذه فرصة نتوقف عندها لنحكى قصة استخدام اإلحصاء فى بحوث علم 
االجتماع فى مصر، واقتصارها على خطوات وعمليات وأدوات غاية فى البساطة 

هذا رغم أن علوم . والتواضع، وإخفاقها فى أن تتحول إلى شئ مألوف للباحث االجتماعى 
 - ًا هائًال فى مصر والوطن العربى، ولكنه تقدم بعيد اإلحصاء استطاعت أن تحرز تقدم

وهذه لألسف قصة طويلة،  وليست سارة،  وتحتاج . عن تطبيقاته االجتماعية  -بمعنى ما 



 

 

وال شك أن بلورة هذا التطور،  ووضعه تحت نظر المتخصصين فى علم . لمن يكتبها 
ولوجى ألدوات اإلحصاء فى السوسي لالستخداماالجتماع، سيكون بمثابة قوة دفع حقيقية 

 .القياس والتحليل

وقد أولت موسوعتنا هذه اهتمامًا بارزًا لتغطية المفاهيم المستمدة من علوم اإلحصاء، 
فهناك فى األساس عالقة مباشرة بين بعض تلك المفاهيم واألدوات من ناحية وعلم . والحاسب

وبروز التطبيقات والمشكالت االجتماع من ناحية أخرى، آارتباط اإلحصاء بعلم السكان، 
الحديثة الستخدامات الحاسب فى شتى جوانب حياتنا المعاصرة، وتأثيرها على تغيير آثير 

إلخ وتقديمها ... العمل، والتعليم، ووقت الفراغ : من المفاهيم االجتماعية التقليدية، مثل مفاهيم
 .تنويعات جديدة لهاصياغات جديدة لتلك الظواهر والعمليات القديمة وتوليد أشكال و

واألمر المهم فى نظرى، قبل هذا وبعد هذا، أن توسيع ميدان علم االجتماع على هذا 
النحو، واهتمامه بميادين ذات اهتمامات عملية يومية تلبى احتياجات جماهيرية عريضة، من 
شأنه أن يسهم فى تغيير صورة علم االجتماع آعلم نظرى مشغول بتقديم صياغات نظرية أو 

وقد ظل هذا التوجه النظرى مسيطرًا على اهتمامات علماء االجتماع . إلخ... تعميمات آبرى 
... االجتماعية  خالل القرن التاسع عشر، بسبب قرابته الوثيقة آنذاك بفلسفة التاريخ والفلسفة

 .إلخ

راجع مادة  - بالمعنى اإليجابى لإلمبيريقية (ولكن بروز االهتمامات اإلمبيريقية 
قد تطلب تطوير رؤية علم االجتماع للتطبيقات االجتماعية، ) فى هذه الموسوعة يريقيةاإلمب

سواء فى مجاالت المشكالت االجتماعية، أو مجرد التخفيف من متاعب الناس اليومية، ولكن 
أيضا من أجل خدمة اإلحتياجات اليومية للناس آالتخطيط الحضرى، واإلرشاد الزواجى 

على نحو ما سنشير بتفصيل أآثر فى سياق حديثنا عن (إلخ ...جتماعيةاالوالعائلى، والرعاية 
 ). علم االجتماع التطبيقى فى موضع الحق من هذه المقدمة

ففى مجتمع الحاسب اآللى، حيث ينظم هذا الحاسب أغلب العمليات التى نشارك فيها 
، )ر مارآت محالت السوب( آل يوم، ويضبط إيقاعها ويحكمه، فى ميدان تجارة التجزئة 

إلخ ... وتنظيم حرآة الطيران، والبنوك، والتجارة االلكترونية، بل والكهرباء، والتليفونات 
من الطبيعى فى مثل هذا المجتمع أن تحتل تطبيقات الحاسب اآللى المتصلة بالمجتمع أهمية 

ارع آبيرة بالنسبة لعلم اجتماع يريد أن يتصل بالحياة اليومية، ويسهم فى خدمة رجل الش
 .ويصل إليه

والنقطة الجديرة بالمالحظة أن المجتمعات المتقدمة قد قطعت شوطًا بعيدًا فى تكوين 
،  تتسم بعمومية البيانات وشمولها ودقتها، وتغطيتها قواعد بيانات، أو أرشيفات معلومات



 

 

فهناك مثًال األرشيفات المسحية التى تكون عادة عبارة عن . لكل مناحى الحياة تقريبًا
فتشتمل على بيانات التعدادات، ومجموعات من . ستودعات لإلحصاءات الرسميةم

ونعلم أن . المعلومات األخرى غير الرسمية، آاستطالعات الرأى والمسوح العلمية األآاديمية
مرآز البحوث االقتصادية واالجتماعية قد أنشأ أرشيفا للمعلومات من هذا النوع فى جامعة 

ثم تتابع بعد ذلك إنشاء أرشيفات مماثلة فى آثير من . خر الستينياتفى أوا) بريطانيا(إسكس 
 .الجامعات األمريكية واألوربية على التوالى

وآان من الطبيعى أن تدرك الجماعة العلمية للعلوم االجتماعية أن انتشار المعلومات 
ووسائل  بين المشتغلين بالعلم داخل الدولة، وعبر الحدود الدولية، وأن تطوير إمكانيات
وتدلنا مادة . التحليل إنما يسمح باستخدام هذه المعلومات استخدامًا أآثر شموًال وأآثر آثافة

فى هذه الموسوعة أن األرشيفات تتفاوت من حيث ما توليه من اهتمام أرشيف المعلومات 
لكل وظيفة من تلك الوظائف، فبعضها ينتهج سياسة الحصول على معلومات شاملة متنوعة، 

والبعض الثالث يسهل الوصول إلى مجموعات . ها اآلخر يكون انتقائيًا إلى حد بعيدوبعض
وبعضها . المعلومات التى بحوزته بما ينشره من أدلة تحدد أنواع المعلومات المتوفرة لديه
 .اآلخر يتخصص فى أنواع التحليل الثانوى التى يجريها الباحثون من داخل الدولة

رات التقنية والمنهجية العلمية الكبرى قد ساهمت فى تطور ويمكن القول أن هذه التطو
أسلوب أرشفة الملعومات بشكل مواز للتطور الذى شهده التحليل الثانوى آمجال منظم 

ووصل هذا التطور إلى حد تأسيس االتحاد . ومعترف به من مجاالت البحث االجتماعى
عند نشأته (، حيث ضم (*)(IFDO) الدولى لمنظمات المعلومات الالزمة للعلوم االجتماعية

أربعة أرشيفات للمعلومات من أمريكا الشمالية، وسبعة أخرى من أوربا الغربية ) ١٩٧٧عام 
وأصبحت تلك األرشيفات بمثابة مكتبات إلعادة المعلومات التى تتولى جمعها المؤسسات . 

 .األآاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة من خالل الوسائل اآللية

نا يحق لنا وصف تلك األرشيفات بأنها أصبحت ينبوعًا ال ينضب أمام الباحث من ه
االجتماعى يستخدمها فيما يقوم به من قياسات وتحليالت، وما يجريه من اختبارات وتحقيق 

ومن ثم عملت هذه اإلمكانيات الجديدة على . لفروضه عن شتى الموضوعات االجتماعية 
طلبها البحث االجتماعى فى لمادية والبشرية التى آان يتالتخفيف بشكل حاسم من األعباء ا

وأصبح الباحث يصرف جل جهده اآلن إلى العمل العقلى الراقى، مع توفير الجهد . الماضى
انظر مزيدًا من التفاصيل فى مادة أرشيف ( )١(والنفقات، ومع تمثيل أفضل للمجتمع المدروس

                                                 
(*) International Federation of Data Organizations. 

تطبيقًا لذلك أصبح الوزن النسبى لعمليات جمع المادة من الميدان فى تراجع مستمر، بل يكاد ) ١(



 

 

يث عن وفرة المعلومات، وتنظيم عمليات والحقيقة أن الحد). معلومات فى هذه الموسوعة
جمعها، وفرزها وتصنيفها، وإتاحتها للباحثين حديث ذو شجون، خاصة لدى المجتمعات التى 
تجرم جمع المعلومات، وتتعلل بدواعى السرية أو حماية األمن القومى، فى الوقت الذى 

. على األرض  أصبحت األقمار الصناعية السابحة فى الفضاء ترصد آل حرآة وآل همسة
والمعلومات هى الزاد األساسى الذى ال يمكن بدونه أن يكون للبحث االجتماعى وجود حقيقى 

 . !!فلعلنا نتعلم من جهود اآلخرين. 

آالوسط الحسابى، وهكذا تقدم الموسوعة معالجة للمفاهيم اإلحصائية األساسية 
 ومقاييسه، يل التباينوالمقاييس والمؤشرات، والمتغيرات، وتحل بأنواعه، والتوزيع

والمعدل، والتشتت، واالنحدار، وتحليل االنحدار، وبناء النماذج العلية، والنزعة المرآزية، 
والتحليل العنقودى، وتحليل المسار، والتحليل المتعدد المتغيرات، وتحليل المتغيرين، 

لمعلمية، ومعامالت االرتباط، وأخطاء االستدالل اإلحصائية والمنهجية، واإلحصاءات ا
بأنواعها،  والعينات بعناصرها ومشكالتها، الترميز، وعمليات واإلحصاءات الالمعلمية

يمكن أن نحصره فى هذا الحيز  وغيرها آثير مما ال..  وحزم الكومبيوتر ،المعاينةوعمليات 
 .المحدود

 األنثروبولوجيا فى هذه الموسوعة -٧

. األنثروبولوجى الواسع المتطور ملم تغفل هذه الموسوعة، وما آانت تستطيع، العل
ويجد القارئ . يسية، خاصة االجتماعية والثقافيةفتناولت بالعرض فروع األنثروبولوجيا الرئ

األنثروبولوجية، وأهم مصطلحـات القـرابة وأنـواعها،  الزواجاستعراضًا ألهم مصطلحات 
حلقة الكوال، مجتمعات : مثل ( االقتصادية، ومصطلحات األنثروبولوجيا اإلثنيةومصطلحات 

الثقافة، والثقافة : مثل(والمفاهيم األنثروبولوجية الدينية، والثقافية ، )إلخ...الصيد وااللتقاط
 .)إلخ...واألسطورة، والثقافة والشخصيةالفرعية، والثقافة المسيطرة، 

ولكن يالحظ على معالجة الموسوعة لميدان األنثروبولوجيا طغيان االهتمام 
، وهذا أمر طبيعى، فالموسوعة بريطانية )البريطانية أساسًا ( لوجيا االجتماعية باألنثروبو

 واقترن ذلك االهتمام باألنثروبولوجيا بإهمال. التأليف، وإن آانت عالمية النشر، واالنتشار 
ولعل ذلك يرجع لعدة اعتبارات منها أن ، )األمريكية أساسًا(نسبى لألنثروبولوجيا الثقافية 

لويجا الثقافية تراث أمريكى، واألنثروبولوجيا فى بريطانيا أنثروبولوجيا اجتماعية األنثروبو
وإن آان ذلك لم يصل إلى حد اإلغفال الكامل للمفاهيم الثقافية أو لعلماء . أساسًا 

                                           
وأصبح االهتمام األساسى فى التقويم ينصرف إلى اعتبارات . تقييم بحث اجتماعى علمىينعدم عند 

 .إلخ...وتحديد المتغيرات، وحجم العينة صياغة الفروض،



 

 

 .)١(األنثروبولوجيا الثقافية

فى ولكن المهم فى نظرنا أن ضعف التوجه األنثروبولوجى لهذه الموسوعة آان سببًا 
تقليل عدد المداخل المرتبطة بأغلب شعوب العالم الثالث، خاصة البحوث المتقدمة فى أمريكا 

آما تجلى هذا اإلهمال فى تقديم طائفة من المفاهيم األنثروبولوجية واألعالم . الالتينية 
 . األنثروبولوجيين بوصفهم علماء اجتماع، أو بوصفها مفاهيم سوسيولوجية فقط

 ) البيئة والنوع(ة قضايا الساع -٨

يمكن أن تطلق هذه الصفة على طائفة من الموضوعات والمجاالت والمشكالت التى 
تشغل حاليًا بؤرة اهتمام المجتمعات المعاصرة، ومن ثم تمثل جزءًا مهمًا من مسئوليات 

 .المشتغل بعلم االجتماع

ومكثف على  ، التى أضحت تحظى باهتمام واسعقضايا البيئةوربما تأتى فى مقدمتها 
المستويات المحلية والقومية والعالمية، بعد أن تبين الجميع أننا نعيش فى عـالم واحد، وإذا 

بل . أفسدت جماعة ما بيئتها الخاصة، فسوف تمتد آثار ذلك وعواقبه إلى شتى شعوب العالم
تقدمة المستوى المحلى فى المجتمعات الصناعية الم األهم أن أصبحت قضايا البيئة تمثل على

تنجح فى ) حرآات الخضر مثًال(الموضوع السياسى األول، وبدأنا نجد أحزاب البيئة 
 . المشارآة فى الحكومات فى أآثر من بلد متقدم

ثير خارج نطاق وتنبه هذه الموسوعة إلى أن المنظور اإليكولوجى قد أصبح بعيد التأ
بيل المثال فى علم الوبائيات فى ، على نحو ما نجد على س)خاصة البيولوجية(العلوم الطبيعية 

آما نجد عدة مداخل . الميدان الطبى، وسيكولوجيا العمارة والتصميم، والجغرافيا البشرية 
مستقلة تفصل الحديث عن الحرآات االجتماعية والسياسية التى ظهرت فى مجال البيئة 

يف أن هذه وآ. والعمل البيئى، وتنامى نشاطها، وعظم دورها بشكل ال يخفى على أحد 
ونطالع مزيدًا من المناقشات . الحرآات نفسها أصبحت موضوعًا للبحث السوسيولوجى 

والداروينية، والمنافسة البيئية،  ،)علم البيئة( البيئة، واإليكولوجيا: والتحليالت فى مواد
جيا والتتابع، والمنطقة الطبيعية، واإليكولو/ البيئى، والتتابع البيئى، ونموذج الغزو والغزو

                                                 
لعل من الواجب اإلشارة هنا إلى أن االنتماء األنثروبولوجى للمراجع وآاتب هذه السطور قد ) ١(

، "المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجية. اإلنسان موسوعة علم: "عبر عن نفسه فى البدء بتحرير
سميث ونشرت ضمن المشروع القومى للترجمة، المجلس األعلى  -من تأليف شارلوت سيمور 

ويجرى العمل حاليا تحت إشراف آاتب هذه السطور فى مشروع ضخم .  ١٩٩٩للثقافة، القاهرة، 
. ث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرةلتأليف موسوعة الفولكلور العربى، فى إطار مرآز البحو

  . ٢٠٠١ويتوقع صدورها فى مطلع عام 



 

 

 ...البشرية، واإليكولوجيا الحضرية، وعلم االجتماع البيئى، والحرآة البيئية الجماهيرية 
 . إلخ

دية الثقافية ويندرج ضمن هذه النوعية من قضايا الساعة مسائل ومشكالت التعد
اح العولمة حياتنا المعاصرة خالل دها من اآلثار المهمة الجتين أن نعوالعرقية، التى يمك

افية والعرقية، االهتمام بالتعددية الثق -آرد فعل مفهوم -إذ برز. العشرينالقرن  تسعينيات
على الداخل،  االنكفاءوبرزت رغبة ملحة فى ، )داخل هذه الكيانات التعددية(وبقضايا الهوية 

تطور االهتمام  - على رد الفعل  -وآرد فعل . إلخ"...الخاص"و" المحلى"الحرص على و
قات والصالت بين الثقافات، واحتل ذلك آله مساحة لم يعرفها علم بتطوير وتنمية العال

 . االجتماع فى أى مرحلة من تاريخه

 )الجندر(دراسات النوع االجتماعى 
أما أبرز موضوعات الساعة على ساحة العلم االجتماعى الغربى اآلن فهو موضوع 

الخافتة حتى اآلن  -عفاته وآان من مضا. أو الجندر، وقضاياه ومشكالته ) االجتماعى(النوع 
والمالحظ أن الجدل . ذلك االهتمام الذى نلمسه بالموضوع لدى بعض مفكرينا وعلمائنا  -

حوله عندما ثار لم يجر فى هدوء وموضوعية، ولكنه اشتعل اشتعاًال، وأقحمت عليه معتقدات 
ة ف على االعتبارات العلميولم يقتصر لألس. ا عواطف أيضاوإيديولوجيات، وربم
 . ولنعد إلى قضية النوع فى موسوعتنا. الموضوعية وحدها

يدور هذا المفهوم ،  وما ارتبط به من دراسات، على لفت االنتباه إلى الجوانب ذات 
ثم تطورت األمور خطوة أبعد بعد ذلك، . األساس االجتماعى للفروق بين الرجال والنساء 
على  -فردية وإلى الشخصية، ولكن ليشير واتسع مفهوم النوع ليشير ليس فقط إلى الهوية ال

إلى المثل والصور النمطية الثقافية للرجولة واألنوثة، ويشير على  -المستوى الرمزى أيضا 
ولقد تحول . المستوى البنائى إلى تقسيم العمل على أساس النوع فى المؤسسات والتنظيمات 

وآانت . نوع على المستوى الثقافى االهتمام فى السنوات األخيرة إلى التشكيالت المتغيرة لل
إلى جانب  -معظم هذه البحوث والدراسات من نوعية البحوث المتعددة المداخل، اعتمدت 

على األنثروبولوجيا، والتاريخ، والفن، واألدب، والفيلم، والدراسات الثقافية  -علم االجتماع 
 .وغيرها

ول إلى القول بأن هذا المفهوم يذهب األ. النوع ويرصد المؤلف نوعين من النقد لمفهوم
ويرتبط ذلك بنقد أعم وأشمل يتهم علم . زائفة بين البيولوجى واالجتماعى يستند إلى ثنائية

ومن ثم فقد . لى أنه ال يتجسد فى إطار بيولوجىاالجتماع نفسه بالميل إلى النظر لالجتماعى ع
نتاج ماعية بإرادة اإلنسان إلنظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء تنقش عليها التنشئة االجت



 

 

وبتأثير الكتابات . )على نحو ما نجد فى أعمال دورآايم(وعى اجتماعى وفعل اجتماعى 
الحديثة لميشيل فوآو، نجد أن علماء االجتماع أصبحوا اليوم أقل ميًال إلى النظر إلى الجسد 

الجتماعى، مدرآين أن بوصفه أمرًا مسلمًا به، ولكنهم ينظرون إليه على أنه موضوع للتحليل ا
وقدم فوآو نقدًا للتمييز بين النوع والجنس، . المعنى االجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن 

. خارج نطاق ماهو اجتماعى بأى شكل من األشكال  - آالجنس- منكرًا وجود فرق بيولوجى 
روق خارج ومن الناحية األخرى هناك النقد الذى يعيد تأآيد الفروق البيولوجية على أنها ف

  . النطاق االجتماعى، ويتحدى أى فكرة عن النوع تهمل الداللة الحقيقية للجسد

أما النوع الثانى من نقد مفهوم النوع الذى يرصده المؤلف فيتعلق بالطريقة التى يرآز 
فبعض الكتاب . بها هذا المفهوم على الفروق بين الرجل والمرأة على حساب القوة والسيطرة

تخدام مفهوم نظام سلطة األب آمفهوم محورى، من أجل إبقاء مفهوم القوة سوف يفضلون اس
وهناك مشكالت آثيرة يعانى منها . فى الصدارة، سواء على المستوى التحليلى أو السياسى 

هذا المفهوم، ولكن أهم مشكلة يمكن اإلشارة إليها هنا أنه يدمج مفهوم الجنس ومفهوم النوع 
فالرجال والنساء ينظر : بيولوجية بوصفها مقولة اجتماعية  عن طريق التعامل مع مقولة

إليهما على أنهما جماعتان موجودتان قبـًال آشرط لقيام نظام سلطة األب، وتستخدم بيولوجيا 
 .التناسل عادة لتفسير وجودها

ويخلص حديث النوع إلى أنه من الممكن أن يستخدم هذا المصطلح والمفهوم استخدامًا 
فلو أدرآنا أن ثمة حاجة إلى اعتبار . وفر لدينا قدر من الوعى بهذه المشكالت مثمرًا إذا ت

بين ( الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية القوة فى عالقتها بالتشكيل االجتماعى للفروق 
، فإن مفهوم النوع سوف يكون له مزايا تتعلق بتشجيع دراسة الذآورة مثلما ندرس )النوعين 

العالقات بين النوعين مثلما ندرس الوضع االجتماعى للمرأة، مع إدراك األنوثة، ودراسة 
واضح لحقيقتى التنوع والتغير التاريخى والثقافى بدًال من التورط فى تقديم تحليالت عامة 

 . آاسحة

على أن حديث النوع ال يقتصر على مدخل النوع وحده، ولكننا نجده مبثوثًا فى آل 
فهنا يتطرق الحديث .  تقسيم العمللى نحو ما نقرأ فى مدخل السياقات التى تفرض ذلك، ع

إلى اعتماد التحليالت النسوية الحديثة على التفسيرات المستندة إلى القوة وإلى األخالق فى 
بين ) تى تكاد تكون منتشرة فى آل مجتمعوال(إلقاء الضوء على أشكال التمييز البغيضة 
حسب النوع فى  جال والنساء، وأشكال تقسيم العملالعمل االجتماعى والوضع االجتماعى للر

 . المجتمعات الصناعية

ويرجع المؤلف التفاوت فى القوة، الذى يمكن رصده بوضوح فى نظام اإلنتاج 



 

 

ها فى العمل المنزلى الصناعى منذ أمد بعيد، يرجعه إلى عزل المرأة داخل البيت واستغالل
ة فى األجور والمستمرة منذ عهد بعيد، وآذلك ويالحظ أن أشكال عدم المساوا. غير المأجور

رجل ال تتراجع إال بمعدالت تجزؤ أسواق العمل إلى مجاالت لعمل المرأة وأخرى لعمل ال
التى ) المعنوى(عمليات الضبط األخالقى ويرى المؤلف أن المسئول عن ذلك هو . بطيئة

وربما آذلك . ات األمومةتتجسد فى إيديولوجيات األسرة، وأساطير الحب الرومانسى، وواجب
الفروق الطبيعية بين الجنسين التى مازالت التنشئة االجتماعية لألوالد والبنات تبثها 

وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة التى تدعو إلى الحقوق . وتشجعها، وتعيد تأآيدها حتى اليوم
محرومة من ) حتى عهد قريب على األقل(وال الطبيعية، فما زالت المرأة فى أغلب األح

الضمانات القانونية والسياسية التى اعتبرها دورآايم شرطًا ضروريًا إذا آان لتقسيم العمل أن 
 . يؤدى إلى تحقيق التضامن العضوى

وتعود الموسوعة فى سياق الحديث عن تقسيم العمل المنزلى إلى لمس قضية النوع 
داخل وحدة  جبات التى تؤدىمرة أخرى، من زاوية تحليل تقسيم المهام، واألدوار، والوا

ة المتزوجة فى العمالة الرسمية أن االنخراط المتزايد للمرأ -هنا  -إذ يالحظ المؤلف . المعيشة
دفع علماء االجتماع إلى إمعان النظر فى العمليات التى آانت تربط بين البيت ) المأجورة(

يد للمرأة فى العمل المأجور ومكان العمل، بما فى ذلك التساؤل عما إذا آان االنخراط المتزا
وأسلوب تنظيم العمل المنزلى " التقليدية"قد أدى إلى مراجعة التقسيم السابق لألدوار المنزلية 

ويستعرض التراث النظرى واإلمبيريقى الذى تولد فى ثنايا اإلجابة على هذا التساؤل خالل . 
 . فترة زمنية قصيرة بكل المقاييس

ومن مداخل أخرى عديدة حوتها هذه الموسوعة، أن وهكذا نتبين مما عرضناه، 
المعاصرة ال تدين فقط الزدهار البعد السيكولوجى فى التحليل ) الجندر(دراسات النوع 

االجتماعى، وجماهيرية النظرة النفسية فى المجتمع الحديث عمومًا فحسب، ولكنها ثمرة 
تصادية التقليدية جتماعية واالقمهمة من ثمار صعود الحرآة النسوية، وانهيار التقسيمات اال

: اد الموسوعة التى تناولت موضوعاتونلمس هذا االهتمام فى مو. إلخ..على أساس الجنس
النوع، وعلم االجتماع العائلى، والجنس، والحرآة النسوية، والجسد، وتقسيم العمل على 

ا العمل أساس النوع، والصور النمطية للنوع، والعالقات بين الجنسين، وسوسيولوجي
وسيجد .  الخ...المنزلى، والعنف األسرى، وتقسيم العمل المنزلى، والديناميات المنزلية 

، تعرض المنهجية النسويةالقارئ من بين مواد هذه الموسوعة مادة تستقل بالحديث عن 
للدالالت أو اآلثار المنهجية لتوجه نظرى عام، وتقدم فى نفس الوقت دليًال على الرواج وقوة 

 . أثير الذى باتت الحرآة النسوية تحظى به اليومالت

ليغطى سائر  -فى هذا الحيز المحدود -فليس من المعقول أن يتطرق الحديث .. وبعد 



 

 

ويكفى أن نقول أن . المجاالت أو الفروع الثقافية والعلمية التى اشتملت عليها هذه الموسوعة 
م ملحوظ وتغطية مناسبة، لم تتجاهل ما فروع علم االجتماع التقليدى قد حظيت جميعها باهتما

طرأ عليها من تطوير فى الموضوع أو فى المنهج وأشير عالوة على ما سلفت اإلشارة إليه 
االجتماع العائلى، والسياسى، والعسكرى، واإلثنى، والريفى، والحضرى، : من فروع، علوم

 إلخ... واالجتماع المقارن  والدينى، والمعرفى، واألخالقى، والقانونى، والتنمية، والثقافى،
فضًال عن عديد من الفروع الجديدة والمستحدثة لعلم االجتماع والتى سنفرد  لها الفقرة . 

 . التالية

 بعض المجاالت والموضوعات الحديثة -٩

 تحتشد الموسوعة بعشرات المواد المنهجية والموضوعية التحليلية الجديدة التى ال
االجتماع التقليدية، إما ألنها مبتكرة تماما تم استحداثها خالل نجدها مدرجة فى قواميس علم 

العقدين األخيرين من القرن العشرين، أو تم تطويرها من بعض مناهج العلوم االجتماعية 
 . والطبيعية مؤخرًا

، بسبب أهمية هذا الموضوع فى تدخل عالم االجتماعولعلى أشير فى البداية إلى مادة 
سياسى عند علماء االجتماع العرب، وغياب الوعى النقدى لديهم، ضوء ضعف االلتزام ال

من هنا نحتاج إلى أن نتأمل هذا الكالم، . )١(فضال عن تواضع مستوى اإلبداع السوسيولوجى
لحاجتنا الماسة إليه بسبب المشكالت الفكرية واألخالقية التى يعانى منها البحث 

 .السوسيولوجى فى بالدنا

المجتمع  سعًا فى أآثر من مادة بإلقاء الضوء على مفاهيمونصادف اهتمامًا وا
، ذلك أننا نعيش اليوم فى مجتمع الجماهيرى، والمجتمع الشعبى والثقافة الجماهيرية

فقد خفتت مالمح التكوينات الطبقية، واختفت آثير من الثنائيات التقليدية، وأصبحنا  الجماهير،
أو يتم (ف تتشكل، وآيف تفكر، وآيف تتحرك آي: إزاء جماهير نحتاج إلى أن نعرف عنها

مستعصية  -فى أآثر من مناسبة  -، وآيف تتفاعل، وردود أفعالها التى قد نجدها )تحريكها 
 . على الفهم

فى مجتمع الجماهير هذا آاد الفرد أن يصبح ألعوبة فى أيدى النظم الحاآمة، وفى أيدى 
انظر مادة ( إلخ ... داخلية والخارجية صاحب العمل، وقوى السوق، والهيمنة بأنواعها ال

وفى ضوء الدعوة إلى الفردية، وسيطرة الكيان الفردى، ومحاربة المؤسسية وشتى ) . التعبئة
                                                 

سبق لكاتب هذه السطور أن استعرض تاريخ علم االجتماع فى مصر من منظور نقدى يكشف ) ١(
: جانباًً من تلك المالمح، انظر محمد الجوهرى، قراءة نقدية فى تاريخ علم االجتماع فى مصر، فى

 .٥٦ – ١٧، ص ص ١٩٨٩لجامعة القاهرة، العدد األول، القاهرة، المجلة العلمية 



 

 

هذه االتجاهات أصبحت عمليات التعبئة تحتل بطبيعة الحال مكانة مهمة فى بحوث علم 
تصال الجماهيرى، وال شك أن بحوث االتصال واستخدامات وسائل اال. االجتماع الحديث 

 . وشتى أدوات التأثير تمثل أداة أساسية فى هذا االتجاه

يمثل   Folk Devils لذلك أصبح مفهوم جديد علينا، مثل مفهوم الشياطين الشعبية
ظاهرة مميزة للمجتمع المعاصر الذى يخضع للتأثير الطاغى لوسائل االتصال الجماهيرى، 

فئات المسيطرة على تلك األجهزة إلى أنفسهم وإلى األمر الذى أحدث تغييرًا فى نظرة ال
خاصة فى -ولكن األهم هو أثر ذلك فى تغيير نظرة النظم الحاآمة . دورهم وإلى جمهورهم

إلى أهمية استغالل تلك الوسائل الجماهيرية فى تشكيل وعى  -ظل النظم غير الديموقراطية
آما نجد -يفًا تمامًا، ولكنه يستند ليس مز.. الجماهير، وإخضاعها، بل وزرع وعى جديد فيها

 . إلى أساس واقعى، ولكنه يعيد خلقه ليصنع منه شيئًا جديدًا -فى حالة الشياطين الشعبية 

وفى مجتمع الرفاهية الذى تقدم فيه الخدمات والمزايا لفئات بعينها، وتزداد فيه درجة 
والمزيد من األفراد الذين  تعرض آل مواطن لما يتمتع به اآلخرون من امتيازات، نجد المزيد

، )حسب النظام المتبع(يسعون إلى اختراق تلك النظم واالستيالء على خدمات ال تحق لهم 
إلخ وآلها نظم تتطلب .. وآذلك اختراق نظم االئتمان الحديثة، وعمليات التجارة اإللكترونية 

من هنا عرف علم . قــدرًا من االستقامة األخالقية واالنضباط، وبعضها يفترض حسن النية
، ومعناها Free Rider ) أو االنتهازى( المنتفع بدون مساهمةاالجتماع المعاصر مفهوم 

فقد باتت عمليات اختراق بعض النظم . أى بدون دفع األجر المقرر" تزويغا"الحرفى الراآب 
  . الحديثة تمثل ظاهرة متنامية، ومصدر تهديد للمجتمع

تتمثل فى ) لها مزاياها، آما أن لها مشكالتها(مستحدثة  آذلك بدأ المجتمع يشهد ظواهر
العمل، والخبرة الذاتية : انظر هاتين المادتين، وآذلك مواد (، والعمل المرن التشغيل المرن

وهى نظم جديدة ترتبط بتطورات أخرى فى نظم اإلنتاج، ). وغيرهاللعمل، والعمل المأجور 
أشكال العمل فى المجتمعات المتقدمة، ودالالتها  والتصور الجديد للمؤسسة الحديثة، وتنوع
آقضية النوع، واألسرة، وتنشئة األطفال، وعمل : البعيدة بالنسبة لموضوعات أخرى آثيرة 

 .)بسبب اختفاء الرئيس أو المشرف أحيانًا ( المرأة، والضبط والسيطرة والخضوع

 العاطفى المأجورالعمل وألننا أصبحنا نعيش فى مجتمع خدمات واستهالك، وأصبح 
يمثل مجاًال مهمًا يتوسع باضطراد، وتحتدم فيه المنافسة، آان ) تأمل المصطلح، انظر المادة(

على علم االجتماع المعاصر أن يسعى إلى بلورة دور له فى خضم هذه المجاالت الجديدة من 
 . العمل التى يفرضها الواقع الجديد فرضًا

متميزة على تنامى الفردية، وعلى تفاقم آما عرف المجتمع المعاصر ردود فعل 



 

 

. الماديـة، وما رافقهما وترتب عليهما من صور االنحالل والتسيب ومحاوالت االختراق 
وآان من أبرز ردود الفعل تلك؛ االحتفاء الزائد بالموضوعات والضوابط والمعايير 

، والحملة المجتمع األخالقى: األخالقية، نجدها تتمثل فى حديث هذه الموسوعة عن 
األخالقية، والمشروع األخالقى، والمنظم األخالقى، والمخاطرة األخالقية، والذعر 

ونؤآد أن مثل هذا الحديث ليس تعبيرًا عن . وغيرها ...  األخالقى، واإلحصائيات األخالقية
موقف أخالقى معين من مؤلفى الموسوعة، ولكنه رصد لبعض الظواهر الجديدة التى بدأت 

فهى جزء من . بالمادية والتفسخ -خطأ لألسف  -مجتمعات الحديثة، التى نصفها تعرفها ال
أدوات التجديد الحضارى بأساليب راقية نابعة من وعى الجماهير وقائمة على جهودهم 

  . وتفاعالتهم

*   *   *  
 تأآيد الطابع التطبيقى لعلم االجتماع اليوم: ثانيًا

جتماع فى التسعينيات بعد سقوط تجارب من أبرز التغيرات التى طرأت على علم اال
تطبيق المذاهب والنظريات الكبرى، فى أعقاب تفكك االتحاد السوفيتى، وتراجع التاتشرية 

، وهذه هى الفترة التى بدأ فيها )الريجانية أيضًا(وسياسة السوق الحر الذى ال يعرف القيود 
  ". طريق ثالث"يبحث عن  -ساسة وعلماء  -العالم 

تجربة هذا المسعى نحو طريق ثالث يستطيع أن يقود الفكر االجتماعى  والمهم فى
المهم .. الفكرى، وأزمة تجديد السياسات االجتماعية " الفراغ"والسياسات االجتماعية من هذا 

أن الواقع آان أسبق من النظر، وهذا ظرف قليل الحدوث فى التاريخ البشرى المعروف، 
أن يتمثل رد الفعل من جانب العلم االجتماعى فى وضع وطبيعى . ولكنه ليس نادرًا بحال

وهذا هو ما نجد . قضايا التطبيق ورسم السياسات فى صدر اهتماماته وعلى رأس أولوياته
 . عليه شواهد وفيرة بين مواد هذه الموسوعة، سنشير إليها فيما يلى

تتسم بالشمول  وإذا تذآرنا حديثنا السابق عن الرؤية المعاصرة للعلم االجتماعى التى
والتكامل، فسوف نالحظ هنا أن االهتمام بعلم االجتماع التطبيقى من جانب علم االجتماع 

آسبب لتلك النظرة التكاملية ونتيجة  -على نحو ما يتجلى فى هذه الموسوعة  -المعاصر جاء 
يجابى فرغبة علماء االجتماع المعاصرين القوية والملحة فى أداء دور إ. لها فى نفس الوقت 

فى ترشيد السياسات االجتماعية، وخدمة عمليات صنع القرار فى المجتمع المعاصر، هى 
فال  )١(التى أملت تبنى هذه النظرة الشاملة المتكاملة إلى مختلف جوانب الحياة المعاصرة

                                                 
لتخطيط مشروع بحثى فى إطار برنامج بحوث العولمة فى ) ٢٠٠٠مارس (يجرى اإلعداد اآلن ) ١(



 

 

.. يوجد موضوع أو ظاهرة ال تشمل البعد النفسى، أو االقتصادى، أو الصحى، أو القانونى 
من . التعقد والترآيب الذى يسم حياة اليوم هو الذى يدفع إلى هذه الرؤية التكاملية إلخ فهذا 

ناحية أخرى نلمس بوضوح أن هذا التوجه التطبيقى للعلم االجتماعى آان هو نفسه ثمرة لهذه 
النظرة الجديدة، ونتيجة من نتائجها على الصعيد الواقعى العملى، فضًال عن دالالته النظرية 

  .ة التى سنأتى على ذآرها فيما يلى من حديثوالمنهجي

وبالنسبة للتطبيق يمكن القول عمومًا أن آل موضوع تطرقت إليه الموسوعة آان 
يشتمل على تغطية لجوانبه التطبيقية واستخداماته العملية وما تعـرض له على صعيـد الواقع 

ات التطبيقية ودالالتها وما على نتائج الدراس من تجربة أو اختبارات، وذلك من خالل التأآيد
االستهالك، والعالج النفسى، : يصدق ذلك على موضوعات. ب ومقاالتنشر عنها من آت

، وعمليات العمل والتشغيل وما عرفته من )خاصة العالج األسرى(والعالج االجتماعى 
ة صور وأشكال جديدة، والتعددية اإلثنية والثقافية والفكرية، وحرآات المعارضة والثقاف

سواء على األصعدة النظرية، أو المنهجية، أو (المضادة والثقافة الفرعية، والتوجهات النقدية 
، )الخ.. ، والفن فى الدين، والثقافة، والعمل، والسياسة،(والحرآات اإلحيائية  ،) التطبيقية

واالنحراف ودور رعاية األحداث الجانحين والمجرمين، ومسألة  الجريمةوموضوعات 
و إدمان الكحول والمخدرات، وقضايا العنف والعدوان، وقضايا المجتمع المدنى، الوصم، 

بما فيها االنغالق واالنفتاح، : ، وسياسات التفاعل فى المجتمع الحديثوحرآات الشباب
، وموضوعات الفقر والحرمان، وسوسيولوجيا اإلسكان، )أو االستبعاد(واإلدماج والتهميش 

الدينية، (ة ومشكالتها، والقطاع غير الرسمى، وقضايا األقليات وأشكال الرعاية غير الرسمي
، وقضايا مجتمع الرفاهية وغير ذلك آثير مما تنطق به مواد هذه )الخ... والعرقية، واللغوية 

 . الموسوعة

ولعله من المفيد أن نعرض بشئ من التفصيل لمدى اهتمام هذه الموسوعة بالطابع 
ولكننى . ل عرض ثالثة نماذج متنوعة للبحوث التطبيقية التطبيقى لعلم االجتماع من خال

أشدد مع ذلك أن أغلب مداخل الموسوعة تجسد هذا الطابع التطبيقى بكل جالء، وأن إشاراتنا 
. إلى الموضوعات االقتصادية أو البيئية أو اإلدارية، أو التربوية وغيرها تجسد ذلك بوضوح 

 . لنماذج الثالثةيضاحًا بعرض تلك اإولكننا نزيد األمر 

يعرف تاريخ علم االجتماع، خاصة فى الواليات المتحدة، ولكن بدرجة أقل فى دول 
                                           

المرآز القومى للبحوث االجتماعية يتناول هذه القضية، مظاهرها وعواملها، وأعنى اإلفادة من نتائج 
محمد : انظر. ة فى رسم السياسات واقتراح الخطط واتخاذ القراراتالبحوث العلمية االجتماعي

. دور البحوث االجتماعية العلمية فى صنع السياسات االجتماعية : الجوهرى، مقترح لبحث بعنوان 
  .٢٠٠٠اآلفاق والمعوقات، المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، فبراير 



 

 

وهى فى الغالب أعمال . حوث التطبيقية، أو بحوث السياساتأوربا الغربية، نوعًا من الب
، تتناول عادة قضية لها )وقد تجرى على مستوى محدود(بحثية، تجرى على مستوى قومى 

تستخدم عينات قومية آبيرة، ويجرى اإلنفاق عليها من تمويل حكومى سخى، خطورتها، و
وينقطع لها عدد من العلماء المتخصصين ذوى السمعة العلمية واألخالقية المتميزة، وقد 

وأهم ما . الدولة، أو مستوى آخر أقل من ذلكالكونجرس األمريكى، أو رئيس  بإجرائهايكلف 
هذه البحوث أساسًا لرسم السياسات العامة فى مجال  فى الموضوع أن تتخذ نتائج مثل

المشكلة أو الموضوع، ولتخطيط البرامج وسن التشريعات التى تدعو إليها الحاجة ضمن 
 . خطة التصدى للمشكلة

إلى ) عند حديثنا عن اهتمام هذه الموسوعة بموضوعات التربية(وقد سبقت اإلشارة 
عن تكافؤ  ١٩٦٦حكومة الواليات المتحدة عام  ، الذى يلخص دراسة نشرتهاآولمان تقرير

وتجسد تلك الدراسة أغلب السمات التى ذآرناها مميزة للبحوث التطبيقية ، . الفرص التعليمية
وأهمها أن الكونجرس األمريكى هو الذى آلف مجموعة من الباحثين بإجرائها لكى تسترشد 

لدراسة أيضا نموذجًا مثاليًا حاولت أن وآانت تلك ا. بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم 
ولكن يظل أهم مالمح ذلك . تستهديه أغلب البحوث التى أجريت لألغراض التطبيقية فيما بعد 

جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها آولمان قد "التقرير ما تذآره الموسوعة عنه من أن 
تدقيق التى قام بها فيما بعد جيش أمام عمليات الفحص وال -فيما عدا نتيجة واحدة  -صمدت 

  ".من العلماء االجتماعيين

أما البحث  الشهير اآلخر، والذى أجرى فى فترة معاصرة تقريبًا للبحث األول، 
األسرة الزنجية، : وهو اسم يطلق عادة على آتاب مهم بعنوان . تقرير موينيهانفيعرف باسم 

.  ١٩٦٥وزارة العمل عام  -يات المتحدة قضية تستدعى تدخًال قوميًا، ونشرته حكومة الوال
 . وهو من تأليف العالم االجتماعى ورجل السياسة األمريكية دانيل موينيهان

وحاولت الدراسة أن تستقصى الظواهر الباثولوجية التى تعانى منها األسرة الزنجية 
. إلخ.. يم من فقر، وتفكك، وانتشار الجريمة، والعنف، وإدمان المخدرات، والفشل فى التعل

فى أعقاب نشره  -والمهم أن هذا التقرير قد اتخذ رآيزة للخطاب الذى ألقاه الرئيس األمريكى 
آما أثار التقرير نقاشًا سياسيًا عامًا فى . وحدد فيه أهدافًا جديدة لسياسة الحكومة الفيدرالية  -

غيرهم، وأصبح أمريكا، واستثار عددًا من ردود الفعل النقدية من جانب األآاديميين و
 . موضوعًا بارزًا فى حرآة الحقوق المدنية وفى المناقشات التى دارت حولها

وال تغفل الموسوعة اإلشارة إلى نوع قديم جديد، بدأ يكتسب أهمية آبيرة فى األيام 
وهى نوع من البحوث التطبيقية أيضا، ) . إلى رأى أو موقف( بحوث الدعوةالراهنة، هو 



 

 

التى يقوم باجرائها هيئات أو أفراد تؤرقهم بعض المشكالت  ذات الطابع الوصفى،
وتسعى مثل هذه الدراسات إلى قياس . إلخ ... االجتماعية، آالفقر، أو اإلدمان، أو االغتصاب 

بهدف زيادة الوعى العام بها، وتقديم عامل تحفيز لمقترحات  -محل االهتمام-تلك المشكالت 
وال ينسى . تهدف التخفيف من المشكلة محل البحث ببعض السياسات أو البرامج التى تس

مؤلف ذلك المدخل أن يلفت نظرنا إلى أنه قد يحدث فى بعض األحيان أن تعمد بحوث الدعوة 
إلى لوى عنق مناهج البحث المستخدمة من أجل تضخيم حجم المشكلة االجتماعية التى 

 . لى المشكلةتتحدث عنها، ومن ثم تدعم الدعوة إلى العمل العام الموجه إ

إن الكلمات القليلة فى هذه الفقرة الفرعية ال تكفى لكى تعبر عن االهتمام الحقيقى الذى 
ويمكن أن يستجمع . حظى به التوجه التطبيقى لعلم االجتماع المعاصر فى هذه الموسوعة

لهذا  القارئ العزيز مزيدًا من الشواهد على اهتمام هذا العمل بالدور العملى اإليجابى المفيد
العلم فى حياة المجتمعات المعاصرة، خاصة تلك التى قطعت أشواطًا أبعد فى مضمار الرقى 

  . والتقدم

ومن أسف، ومن عجب أيضًا، أن المجتمعات األقل تقدمًا، واألآثر معاناة من 
المشكالت والضغوط، بل واألزمات االجتماعية هى المجتمعات األقل اهتمامًا بتطوير 

فهى من ناحية أقل وعيًا بدوره فى خدمة السياسات . علم االجتماعل تطبيقات عصرية
. صناع السياسات فى تلك المجتمعات ويصدق ذلك بصفة أخص على. والتخطيط والتنمية 

 - ولنفس السبب، والعتبارات مناخ األزمات االقتصادية، ال تجد حكومات تلك الدول المال 
 .االجتماعية التطبيقية من ناحية ثانية لكى تنفق على البحوث -إن هى وجدت الوعى 

أن الوعى تبلور والمال  -وإن آان تحقق فى عدد من الحاالت- ولو افترضنا فرضُا 
 . توفر، وأجرى البحث، فإنك ال تجد من يعيره اهتماما أو يلتفت إلى االنتفاع به

جتماعى لهذه االعتبارات أفردت فقرة مستقلة لهذا الموضوع، آمال أن ينهض العلم اال
. فى بالدنا العربية الفتية ليحقق دوره فى ترشيد السياسات والبرامج االجتماعية والتنموية 

  . وأغلب مواد هذه الموسوعة تخدم هذا التوجه وتؤآده

*    *  *  
 التجديد النظرى والمنهجى: ثالثًا
 : التجديد النظرى -١

وسوعتنا هذه قد أغفلت قضايا هذا االهتمام الجلى بعلم االجتماع التطبيقى ال يعنى أن م



 

 

النظرية فى علم االجتماع، أو قصرت فى عرض شتى التوجهات النظرية المستحدثة، 
إنما الحقيقة أن الموسوعة خدمت . والتصدى لما استجد على الفكر السوسيولوجى عمومًا 

فى  النظرية السوسيولوجية بقدر ما خدمت االجتماع التطبيقى، فجاءت متوازنة عادلة أمينة
 . عرض صورة الوضع الراهن للعلم االجتماعى

تقدم الموسوعة تغطية ممتازة للمدارس والتوجهات النظرية التقليدية، ولما اعتورها من 
للوظيفية، والمارآسية، والتطورية فعرضت . وطرأ عليها من تعديالت وتحويرات تغيرات

، والمادية، والمثالية، )ىعلم االجتماع الصور(والداروينية، والسلوآية، والصورية، و 
، ونظرية الفعل، والبنيوية )حيويةالنزعة ال(والتفاعلية، والفينومينولوجيا، ونزعة الرد الحيوى 

، )فلسفة التفسير(واالثنوميثودولوجيا، والهرمنيوطيقا ، )وية الجديدة، وما بعد البنيويةوالبني(
االغتراب، وموضوعات  إلخ...ثة، والحداثة، وما بعد الحداالتبعية، والتحديث: ونظريات

 . وغيرها واالستبداد، واالنعكاس

وحرصت الموسوعة فى عرض أغلب تلك النظريات والموضوعات على أن ترصد 
ولعلى ال أغالى إذا قلت أن نسقيـن فكريين . وضعها الراهن على مسـرح علم االجتماع 

فقدا مكانتهما التقليدية،  آبيرين سيطرا دهرًا على الفكر االجتماعى فى العالم آله، قد
وأقول هذا، وأشدد عليه، ألن . وأصبحت الصيغة الكالسيكية لكل منهما فى عداد التاريخ 

مازالت تسيطر على  -وأآاد أقول الفجة والمهملة اليوم  -هذين النسقين بصورهما الكالسيكية 
يظل الملمح و. فكر بعض باحثينا فى علم االجتماع ممن جاوزهم قطار العلم المعاصر 

األخطر لهذا الوضع تسرب هذه األفكار والتصورات النظرية البالية إلى بحوث أبنائهم، 
نشير هنا إلى وظيفية . (وأحيانا تالميذ تالميذهم من شباب المشتغلين بعلم االجتماع 

المارآسية العقائدية فى علم االجتماع، و ميرتونفى األنثروبولوجيا، ووظيفية  مالينوفسكى
والبلترة  الصراع ، والطبقة،ويمكن أن أشير إلى نظريات  )١(إلخ..أفكارها القطعيةبكل 

 . إلخ... والدور ،)التحول إلى بروليتاريا(

من هنا يقتضى اإلنصاف أن نؤآد أن موسوعتنا هذه قد نجحت فى رصد مظاهر 
استعراض  إذ تطرقت آافة المواد النظرية إلى. التجديد النظرى فى علم االجتماع المعاصر 

. أحدث ما طرأ على آل منها من تطورات وتجديدات، وما استجد على مكانتها داخل العلم 
لحداثة، وما ما بعد النظرية، وما بعد ا(آما تصدت الستعراض العديد من النظريات المابعدية 

                                                 
ا األشياء بأسمائها وأحدد أسماء الباحثين، وعناوين البحوث ولست فى حل أن أسمى هن) ١(

فالكل يعرفهم، وهم منتشرون فى آافة أقسام االجتماع فى آثير من الجامعات المصرية . المقصودة
 . والعربية



 

 

لفهم ، خاصة قضايا المعنى، والداللة، والنوع، والذاتية، والموضوعية، وا)إلخ.. بعد البنيوية 
 . إلخ...الالمعيارية المعرفية، أو )عند جيدنز( آالصياغة البنائيةورؤى جديدة . وغيرها

ويتمثل االتجاه التحديثى للموسوعة فى االهتمام الواضح بالمواد اللغوية، واللسانية، 
وتحليل الخطاب، وتحليل الكالم وغيرها آرد فعل لتطور تلك الفروع تطورًا بعيد المدى 

 . لمجاالت لم يطرقها البحث السوسيولوجى حتى الماضى القريبوارتيادها 

آالدراسة االجتماعية آذلك يتجلى االتجاه التحديثى فى تناول مواد ومجاالت جديدة 
للجسد، ولغة الجسد، والدراسة االجتماعية لإلسكان، وعلم الشيخوخة، ونظرية العولمة، 

ية للحياة اليومية، والعمالة المأجورة غير والدراسة االجتماعية للطعام، والدراسة االجتماع
وسائر قضايا القطاع غير الرسمى، أو الخفى، أو ما شئت من أسماء تدل على عدم ( الظاهرة

وسوسيولوجيا العمل المنزلى، وتقسيم العمل الدولى، واالستعمار  ،)نظاميته أو عدم رسميته
نجدها تحت مدخل  ، اللطبقةا، هذا فضًال عن نظرة جديدة رحبة إلى موضوعات الداخلى

الطبقة، والهوية  تصور الناس عن: الطبقة فحسب، وإنما فى عديد من المداخل مثل 
انحياز الطبقى، والمصلحة الطبقية، والوضع الطبقى، والوضع الطبقى الطبقية، والال

 رؤية جديدة متجددة -فضًال عن هذا -ادفونص. إلخ...تناقص، وظواهر البلترة، والبرجزةالم
منظورًا إليها من زاوية الحرمان فى عديد من  الفقرمفصلة لظواهر قديمة جديدة لحقائق 

وآذلك . والحرمان النسبى، ودورة الحرمان، والحرمان الموروث الحرمان،المواد، مثل 
اهتمامًا بموضوعات الغليان والثورات واالحتجاج والرفض التى تموج بها المجتمعات 

تز تلك المجتمعات أو تتفسخ بفضل اإلطار الديموقراطى الذى تتفاعل ومع ذلك ال ته(الحديثة 
التجديد الدينى، واإلحياء الدينى، والثقافة : ومن ذلك على سبيل المثال). داخله تلك الظواهر

واهتمامًا جليًا  .إلخ... المضادة، والثقافة المسيطرة، والحرآة المضادة، والقوة المضادة
آالمجتمع لطابع الجماهيرى للمجتمع المعاصر فى عدة مداخل بالتحول الجماهيرى أو با

 . الجماهيرى، والثقافة الجماهيرية

وهناك الكثير من مظاهر التجديد ومالمحه ال تتسع لها هذه السطور، ولكننى اقتصر 
على بعض النماذج بافتراض أن القارئ العادى لن يضطلع بقراءة الموسوعة من أولها إلى 

ولذلك يحتاج إلى دليل موجه لتلك القراءة، آل حسب اهتمامه وغايته . يع آخرها، وال يستط
والمأمول أن يسهم عرض تلك األفكار بالعربية فى دعم هذه الدراسات فعًال . من استخدامها 

يعنى أبدًا أن  وأآرر هنا مرة أخرى أن حديثى هذا ال. وتأآيد مكانتها  وإثرائهافى مصر 
أهم النظريات واالتجاهات الكالسيكية وذآر وتحليل ما الموسوعة قد قصرت فى عرض 

فهذا أمر مفروض فى عمل موسوعى على . طرأ عليها من تجديدات وعمليات ضبط وتدقيق
  . هذا المستوى من اإلتقان والشمول، وسيرى القارئ المدقق أنه قد تحقق على خير وجه



 

 

 التجديد المنهجى -٢

نظرى، على نحو ما رأينا، نجدها تتصدى آما رصدت الموسوعة تيارات التجديد ال
فنجد حديثًا دقيقًا مفصًال عن سائر .  لرصد التجديدات المنهجية فى البحث االجتماعى 

المناهج، وأدوات البحث الكالسيكية، بدءًا من تصميم البحث آالمسح االجتماعى، والمقابلة، 
التجارب  وسائر أنواع واالستبيان، وتحليل المضمون، والمالحظة، والتصميم التجريبى

االجتماعية، والضبط التجريبى، والتجارب الميدانية، وبحوث االتجاهات، والمنهج المقارن، 
ودراسة الحالة، واستخدام الوثائق فى البحث االجتماعى، والعمل الميدانى ومشكالته 

لحدث، والتعريفات االجرائية، واختيار وحدة التحليل، وبحوث المؤشرات، وأساليب تحليل ا
وتاريخ الحالة، ودراسة المجتمع ) تاريخ الحياة(والتحليل العاملى، والسيرة الشخصية 

المحلى، وبحوث التقويم، وأساليب المعاينة وأنواع العينات، ومشكالت السؤال فى البحث 
االجتماعى، والبحوث اإلجرائية، والمماثلة البيولوجية، وأساليب التحليل النظرى 

، واألوهام التى والمنهجية النسوية ،)مذاهبه وقضاياه(ب التفسير ومشكالته، وأسالي
، )إلخ..  الخاطئة الترآيب، ووهم العيانية وهم(يواجهها الباحث أو يتهدد بالوقوع فيها 

وتطبيقات آل منهما، ودراسة دورة الحياة ودورة العمر وطرق التغاير واالتفاق، ومفاهيم 
ية والطولية، وعلم االجتماع الرياضى، والتعددية التتبعوالدراسات  التاريخ النفسى،

التنميط والترتيب وأخيرًا وليس آخرًا عمليات  واالختبارات اإلسقاطية، وآفاقها، المنهجية
أساليب جمع المادة بدون علم : انظر مثال(والمراتب، وأخالقيات البحث االجتماعى 

 . ) إلخ… المبحوثين، والتحقق المنهجى وأدواته وأساليبه 

وتحكى هذه الموسوعة قصة التعددية المنهجية، فتوضح اتجاه علماء االجتماع فى 
قد  –التى طال أمدها على علم االجتماع  –السبعينيات إلى القول بأن هيمنة الوضعية 

تدعمه فلسفة موحدة (انهارت، وأن الفكرة القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث االجتماعى 
قد أفسحت الطريق للوعى بأن هناك العديد من هذه ) هج البحثللعلوم االجتماعية ومنا

وآانت النزعة الوضعية التقليدية ترتبط عادة بأسماء آل من تالكوت . األساليب البحثية 
المروج األساسى لما يسمى بالنزعة (وبول الزار سفيلد ) المنظر الرئيسى للوظيفية(بارسونز 

عة التعددية المنهجية الجديدة نتاجًا لظهـور االتجاهات وهكذا آانت نز) . اإلمبيريقية المجردة
الفينومينولوجية والبنائية فى علم االجتماع، وانقسام المارآسية إلى مذاهب مارآسية جديدة 

ونالحظ أن بعض الباحثين قد . متنوعة ومتباينة، فضًال عن بزوغ نجم النسبية الفلسفية 
أو الالمعيارية المعرفية ليصفوا ) ستمولوجيةاإلب(التعددية المعرفية استخدموا تعبير 

الموضوع الراهن الذى بدا وآأنه يفتقر إلى المعيارية والذى تنافست فيه العديد من النظريات 
 . والنماذج اإلرشادية المعرفية من أجل الهيمنة على علم االجتماع



 

 

: فى آتابه ويورد المؤلف على لسان عالم االجتماع ذى االتجاه النقدى بول فيرآبند 
بأنه فى مجال العلوم الطبيعية، غالبًا ما يقدم الباحثون على تغيير ما : ضد المنهج قوله 

وهم ال يمتلكـون منهجًا واحدًا بعينه، وأن النجاح . يفعلونه واألساليب التى يفعلون بها ذلك 
عن لمنهج بحثى واحد، بل إنه يتطلب عوضًا  –خضوع العبد  –الحق يتطلب عدم الخضوع 

  . ذلك نوعًا من التحرر المعرفى الكامل، بل هو يسميها الفوضى المعرفية

أن هذه التصنيفات العديدة تستخدم  -فى هذا السياق أيضا  -آما سيالحظ القارئ 
فكل منها ينطوى على رفض االنحصار المنهجى فى . آمرادفات لبعضها البعض إلى حد بعيد

ما على تعـارض متوهم ومضلل مع النزعة  قالب واحد، آما ينهض آل منها إلى حد
الوضعية التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى آامل، أى لم تحقق سيطرة حقيقية قط، حيث لم 
تستطع أى من الوظيفية والنزعة اإلمبيريقية المجردة أن تكتسب وضعًا مهيمنًا على النظرية 

فقد آانت ) . على السبعينيات(السابقة وعلى الممارسة البحثية فى علم االجتماع خالل الفترة 
، )وهى ليست سوى أآثر األمثلة وضوحًا(آل من المارآسية، والمثالية، والتفاعلية الرمزية 
 . آانت بمثابة بدائل فلسفية ومنهجية ذات حضور دائم

على أن ميدان علم االجتماع ال يعدم ابدًا بعض المحاوالت الدائبة لتحقيق االلتقاء 
وتجسد ذلك االلتقاء بشكل متميز محاولة ديرك اليدر بلورة مفهوم النظرية التكيفية . المنهجى 

وفيه يذهب المؤلف إلى أنه من  .)١(قضايا التنظير فى البحث االجتماعى: فى آتابه الموسوم
المهم فهم الحياة االجتماعية باعتبارها تتكون من عناصر ذاتية وموضوعية معًا، ألن 

لموضوعية أو محاولة تبنى موقف يقترب من الرفض، يستبق إمكانية االقتصار على رفض ا
وفى . فهم الجوانب الكلية للمجتمع والحياة االجتماعية، وآيفية تداخلها فى الحياة اليومية

محاولة التمييز بين أنواع هذه المداخل، يتبين أن منظور النظرية التكيفية يفترض سلفًا أهمية 
الجتماعية بصورة متعادلة، وال ينظر إليها آأشياء يمكن تحللها إلى االهتمام بعنصرى الحياة ا

فالبحث االجتماعى والنظرية يجب أن يتعاونا فى . آتل صلبة منفصلة عن بعضها البعض 
تتحد معا فى الواقع بحيث ) النظام(والبناء ) النشاط(فعل تفسير آيف أن أشكاًال معينة من ال
  .أى مجال من مجاالت الحياة االجتماعية تؤدى إلى إنتاج مخرجات محددة فى

 نظرة على الجهود السابقة .االعتراف بالفضل ألهله: رابعًا

                                                 
ديرك اليدر، قضايا التنظير فى البحث االجتماعى، : انظر تقديم آاتب هذه السطور لكتاب ) ١(

إعالن للوفاق بين اآلراء : ، مراجعة وتقديم محمد الجوهرى، التقديم ترجمة عدلى السمرى
المشروع القومى للترجمة، .   ٤٢ – ٩المتعارضة حول التنظير فى البحث االجتماعى، ص ص 

  . ٣٣صفحة . ٢٠٠٠المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 



 

 

عرفت الدوائر األآاديمية العربية علم االجتماع درسًا وتدريسًا مع افتتاح الجامعة 
–١٩٢٥ومع بداية التدريس بها ألول دفعة فى العام الجامعى ) الحكومية(المصرية 

بكل مقياس علم عريق، يحظى بتراث قديم على األرض المصرية العربية،  فهو. )١(١٩٢٦
، فكانت )مع قلة من األساتذة المصريين(بدأ التدريس فيه على أيدى األساتذة األجانب 

الدفعات األولى جميعها تحظى بمستوى طيب من الدراية بمادة العلم ومصطلحه، وتمكن من 
مما يؤسف له أن هذا المستوى العالى من التحصيل لم  ولكن. اللغتين اإلنجليزية والفرنسية

ينعكس بنفس المستوى فى حرآة التأليف بالعربية فى علم االجتماع،وبطبيعة الحال لم تفصح 
 .عن نفسها فى محاوالت ترجمة أو تأليف قواميس أو معاجم لمصطلح علم االجتماع

ع المعاجم والقواميس ويستهدف العرض التالى أن يقدم بشئ من التفصيل صورة  لوض
وقد . فى حقل علم االجتماع والعلوم القريبة منه ) اللغوية –المسارد  –وآذلك القوائم (

فى هذا الميدان وتناميه  اجتهدنا فى تصنيفها إلى عدة فئات، تصور فى تسلسلها تطور العمل
 ).للغوىشكل المسرد ا(مجموعات المصطلحات -١ :وقسمناها إلى الفئات التالية. باضطراد

القواميس العامة والثقافية  –٤ .القواميس والمعاجم المؤلفة –٣. القواميس المترجمة –٢
 . واألدبية

ومع أن هذا التسجيل يمكن أن يعده البعض إسهامًا متواضعًا للتأريخ لعلم االجتماع فى 
لجهد مصر، إال إننا ال نستطيع أن نغفل أن جميع تلك المحاوالت هى الجذور التى أثمرت ا

الحالى، ولوالها ما آان لعمل بهذه الضخامة أن يرى النور، وما آان له أن يبلغ هذا المستوى 
أمانة النقل وإجماع الغالبية الغالبة من  –بقدر الطاقة–من التدقيق واإلحاطة، التى راعت 

 .المشتغلين بالعلم االجتماعى

على اتجاهات  –زة ومؤثرة ولكنها بار –وما أعرض له فيما يلى هو فى الحقيقة أمثلة 
التطور، وال يمكن أن تبلغ مرتبة الحصر الشامل، ألن ذلك يخرج هذه المقدمة عن طبيعتها، 

يعنى أبدًا حكمًا على مستواها، وإنما يعنى فقط أن  آما أن انتقاء بعض النماذج دون غيرها ال
احتفائنا بكل المحاوالت  ولكننا نؤآد على أية حال شدة. آاتب هذه السطور قد استعان بها فعال

ذلك أننا نؤمن . التى صدرت فى هذا اإلطار، مهما آان تواضع اإلسهام الذى قدمه بعضها 
 . أن آل اجتهاد هو بمثابة حجر فى صرح هذا العلم

                                                 
تكبر، وتنضج، سار علم على خالف سنن هذا الكون، التى تعلمنا أن األمور تبدأ جنينا، ف) ٢(

فبعد أعوام قليلة ألغى قسم االجتماع . االجتماع فى الجامعة المصرية سيرة ابتعدت عن تلك السنن
، إلى أن انفصل عن الفلسفة واستقل مرة )الفلسفة واالجتماع(بكلية اآلداب، وضم إلى قسم الفلسفة 

، ومازال بحمد اهللا )١٩٥٠حيث تخرجت أول دفعة متخصصة عام ( ١٩٤٨أخرى بدءًا من عام 
 .مستقًال حتى اآلن



 

 

 )شكل المسرد اللغوى(مجموعات المصطلحات  -١

ل منها ، وأمـام آ)أو أآثر(قائمة تضم مصطلحات بلغة أجنبية  Glossary المسرد
وال يصحب ذلك شرح لمعنى المصطلح المترجم أو استخدامه . مقابلة باللغة المترجم إليها 

وهذه القائمة قد تطول أو تقصر، حسب جهد صاحب المسرد، وحسب الشوط . على اإلطالق
ويمكن أن نسجل فى البداية على مجموعات مصطلحات علم . الذى قطعه العلم فى تطوره

 . مالحظتين عامتين) ذت شكل المسردالتى اتخ(االجتماع 

بدأت محاوالت وضع قواميس علم االجتماع العربية جميعها إبان : المالحظة األولى 
ففى تلك الفترة بدأ العمل العربى المنسق من أجل االتفاق على توحيد . السبعينيات 

ربية فى مقابل سيطرة المصادر اإلنجليزية المصطلحات، وذلك رغبة فى تأآيد الهوية الع
من هنا . والفرنسية على تراث علم االجتماع فى البالد العربية درسًا وتدريسًا، ترجمة وتأليفًا 

لنتذآر المد القومى (جاءت جهود التعريب العربى المنسقة عمًال قوميًا فى المحل األول 
  .)لستينياتالعربى طوال النصف الثانى من الخمسينيات وطوال ا

لم تسفر المحاوالت األولى لترجمة المصطلحات فى حقل العلوم : المالحظة الثانية 
االجتماعية عن محاوالت وضع قاموس أو موسوعة تشمل المصطلحات وتفسيرها، تعريفًا 

) قوائم ( وهكذا وقفت تلك الجهود عند حد إعداد مسرد . بالمصطلح واستخداماته المختلفة 
 . لحات األجنبية وأمام آل منها مقابله العربىمن تلك المصط

معجم : ونذآر على رأس هذه الفئة المسرد الذى أعده عزت حجازى، وحمل اسم
على اآللة ( مصطلحات علم االجتماع، وطبعه المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية 

عربى للمصطلحات وظهر فى نفس الفترة تقريبًا مسرد إنجليزى . ١٩٧١فى عام ) الناسخة 
، ولكنه يفوق المحاولة )على اآللة الناسخة أيضًا(األنثروبولوجية من تأليف أحمد أبو زيد 

السابقة من حيث الحجم، ومن حيث آونه أول وأهم محاولة حتى تاريخه لترجمة هذا العدد 
 .)١()االجتماعية(الكبير من المصطلحات األنثروبولوجية 

                                                 
فى علم  –األهم  –فيما عدا هذا فقد قدم أحمد أبو زيد عددًا من الترجمات العربية ) ١(

األنثروبولوجيا، والتى بذل فيها جهدًا أصيال لتعريب المصطلحات والمفاهيم، آانت جميعها عونًا لمن 
ة تلك األعمال آتاب األنثروبولوجيا االجتماعية، وأذآر فى مقدم. سار على هذا الدرب فيما بعد 

.  ١٩٦٠تأليف إيفانز بريتشارد، الذى صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب باألسكندرية عام 
وآتاب .  ١٩٦٥وآتاب ما وراء التاريخ تأليف وليام هاولز، نشرته دار نهضة مصر، القاهرة، 

بى، الذى ترجمة مع زمالئه، ونشرته الهيئة الغصن الذه) الجزء األول فقط(جيمس فريزر  
إلى مجلد آامل من  –وليس آخرًا  –وأشير أخيرًا .  ١٩٧١المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

مجلة مطالعات فى العلوم االجتماعية، التى آانت تصدر عن دار المعارف، وخصص ذلك العدد 



 

 

المصطلحات االجتماعية الذى أعده فؤاد ) مسرد(موس آما يندرج ضمن هذه الفئة قا
، وقائمة مصطلحات الفلسفة وعلم )١(البهى السيد وزمالؤه لوزارة الشئون االجتماعية بالقاهرة

من مصر، والسودان، وسوريا، والجزائر، (االجتماع الذى أعدته لجنة من العلماء العرب 
السطور، واتخذ شكل ندوة رأسها إبراهيم وشارك فيه آاتب هذه ) إلخ... ولبنان، والعراق 

وتعد هذه القائمة أول جهد عربى منظم فى مجال توحيد مصطلحات علم  .)٢(بيومى مدآور
 . االجتماع

وقد أثمرت تجربة هذه الندوة حفز آاتب هذه السطور إلى وضع أضخم مسرد 
يقع فى نحو  ،)١٩٧٧(مصطلحات لعلمى االجتماع واألنثروبولوجيا ظهر حتى ذلك التاريخ 

 .)٣(مائة وثالثين صفحة، ويحوى حوالى أربعة آالف مصطلح أجنبى ومقابالتها العربية

ية للتربية والثقافة والعلوم ثم تطور الجهد العربى المشترك فى إطار المنظمة العرب
علمى االجتماع نس لوضع مسرد شامل لمصطلحات فى تو) سيق التعريبمكتب تن(

ر على إيراد المصطلح اإلنجليزى وتحتـه المقابل الفرنسى، واألنثروبولوجيا، ويقتص
. والمصطلحات مرتبة وفق الترتيب الهجائى اإلفرنجى . وأمامهما المقابل العربى المقترح 
 ١٢٦٠، ويبلغ إجمالى عدد المصطلحات ١٤٦حتى  ٨٠ويشغل هذا القسم الصفحات من 

  .)٤(مصطلحًا

أنه قد صودق على قسم االجتمـاع وتأتى فى مقدمة هذا القاموس إشارة إلى 
 .١٩٨٥واألنثروبولوجيا فيه فى مؤتمر التعريب الخامس، الذى عقد فى عمان عام

وتشرح المقدمة طريقة إعداد هذا المسرد، حيث قام مكتب تنسيق التعريب بمراسلة 
ت جميع الدول العربية ومؤسساتها العلمية والتعليمية لموافاة المكتب بما لديها من مصطلحا

آما قام مكتب تنسيق التعريب . باإلنجليزية والفرنسية وما لديها من مقابالت عربية 
                                           

 . لمقاالت مهمة لبعض أعالم األنثروبولوجيا
وزارة الشئون االجتماعية بجمهورية مصر العربية، قاموس المصطلحات االجتماعية، إعداد ) ٢(

 . )مسرد فقط(ت، القاهرة .دآتور فؤاد البهى السيد وآخرين، د
المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، مؤتمر مصطلحات الفلسفة وعلم ) ٣(

   ).مسرد فقط. (آللة الكاتبة ، على ا١٩٧١االجتماع، القاهرة، 
(١) M. EL-Gawhary, Readings in Sociology and Anthropology, Supplemented with 
an English – Arabic Glossary for Sociological Terminology, Dar El Maaref, Cairo, 
١٩٧٧, pp.٣٣٧ – ٢٠٩.  

ب تنسيق التعريب، المعجم الموحد لمصطلحات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكت) ٢(
سلسلة . عربى –فرنسى –إنجليزى ) الفلسفة، االجتماع واألنثروبولوجيا، التربية(العلوم اإلنسانية 

 . ١٩٩٧، … ، تونس، المنظمة العربية للتربية ١٣المعاجم الموحدة، رقم 



 

 

 ثم قام بتنسيق ما تجمع لديه. باستخراج المستعمل من مصطلحات فى مؤلفات التعليم العالى 
 . من تلك المصادر من مصطلحات فى قائمة موحدة لكل تخصص

م االجتماع واألنثروبولوجيا ندوة دراسة مشروع معج ١٩٨٥وقد عقدت فى عام 
. من دولة المغرب فقط) مذآورين فى المقدمة باالسم والوظيفة ( بالرباط، آان آافة أعضائها 

البدء : التاليةوقد تدارس المجتمعون مشروع المعجم مصطلحًا مصطلحًا وفقا للمنهجية 
داللة بينهما وبين بالتحقق من دقة معانى المصطلحات اإلنجليزية والفرنسية، ومن مطابقة ال

ثم اختيار األنسب من بين المقابالت العربية واألآثر مطابقة فى الداللة . المقابالت العربية 
آما . اثنين على األآثر للمصطلحيـن اإلنجليزى والفرنسى، واالآتفاء بمقابل واحد أو مقابلين

ة بمقابل أو مقابالت أخرى المقابالت العربي قام أعضاء تلك الندوة باستبدال المقابل العربى أو
 . أآثر صلة من حيث الداللة بالمصطلحات األجنبية، عندما آان الموقف العلمى يستدعى ذلك

والمهم فيما عمله أعضاء الندوة أنهم حذفوا عـددًا من المصطلحات البعيــدة عن مجالى 
اعى، ريثما علم االجتماع واألنثروبولوجيا، وأبقوا فقط على مصطلحات علم النفس االجتم

إنجاز معجم خاص بمصطلحات علم  –لمعجمحسب ما ورد فى مقدمة ا –يتسنى للمكتب
فمن الواضح أن هذه الخطوة تدل على نقص فى االطالع على . النفس بمختلف ميادينه 

الموقف الراهن للعلم االجتماعى المعاصر، ونقص فى الدراية بالوشائج العضوية القوية التى 
ع بسائر العلوم االجتماعية األخرى ، آاالقتصاد، والسياسة، والقانون، تربط علم االجتما

إلخ  على نحو ما أوضحنا فى موضع سابق من هذه …واإلحصاء، والتاريخ، والفلسفة 
والحمد هللا أن هذا العمل ليس أآثر من  مسرد، ولم يتطرق إلى تناول المصطلحات . الدراسة 

  . والمفاهيم بالشرح والتحليل

فى مجاالت العلوم المتصلة بدائرة اهتمام ) مسرد(هم محاوالت وضع قاموس ومن أ
موسوعتنا هذه أشير إلى الجهد القيم المتميز الذى وضعه محمد رشاد الحمالوى، وأعيد طبعه 

 .)١(عدة مرات خالل السنوات القليلة الماضية

معدالت تقدم زيادة : "يالحظ المؤلف فى مقدمته أن دافعه إلى وضع هذا القاموس هو 
البحوث فى مجال العلوم اإلدارية والمحاسبية واالقتصادية، األمر الذى أفضى إلى إفراز 
العديد من المصطلحات الجديدة التى لم تستقر بعد على معنى واحد محدد لدى مختلف 

آما أشار المؤلف إلى أن العلوم الثـالثة المشار إليها ترتبط بشكل مباشر أو غير " . الباحثين
اإلحصاء، والتأمين، والقانون التجارى، والحاسبات : مباشر بفروع عديدة من العلوم مثل 

                                                 
المحاسبية واالقتصادية، بدون محمد رشاد الحمالوى، القاموس الحديث فى العلوم االدارية و) ١(

  . ١٩٩٧، والطبعة السادسة، القاهرة، ١٩٨٩ناشر، الطبعة األولى 



 

 

 –اإللكترونية، والرياضيات وغيرها، مما دفعه إلى جمع هذه المصطلحات المرتبطة 
حتى يسهل على الباحث الرجوع إلى مصدر واحد بدًال من تشتيت  –وتضمينها القاموس 

 . صةجهده بين قواميس عديدة متخص

وقد آان هذا القاموس ذا فائدة ال تنكر لموسوعتنا االجتماعية هذه، وهى إفادة يستحق 
ويكفى لتقدير حجم الجهد المبذول فى إعداد .  المؤلف من أجلها آل الشكر والتقدير والتحية 

قاموس الحمالوى، والفائدة التى يمكن أن تتحقق لمن يستخدمه أن عدد مصطلحاته يتجاوز 
 . وهذا جهد متميز فعًال. ألف مصطلح فى مجاله  خمسة عشر

 القواميس المترجمة -٢

ا بعض لهاوالت وضع مسرد لغوى، التى ضربنا تعد القواميس المترجمة تطويرًا لمح
والمصطلحات يقدم  ما تحويه من شرح وتفسير للمفاهيمآما أن . األمثلة فى الفقرة السابقة

وطبيعى أن نهتم بعرض تلك . االجتماعية المتخصصةدفعة مهمة للفكر االجتماعى والكتابة 
الجهود، ألن الموسوعة التى نقدمها اليوم تندرج ضمن هذه الفئة، وإن آانت أحدثها وأشملها 

 . حتى اآلن

المعجم الديموجرافى المتعدد من أوائل المحاوالت الرصينة فى هذا اإلطار  –أ 
وقد نشر ضمن . )١(الكريم اليافىافعى وعبدالعربية عبد المنعم الشالذى نقله إلى  اللغات،

ممثلة فى المؤسسة المصرية العامة (المكتبة العربية التى آانت تصدرها وزارة الثقافة 
باالشتراك مع المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ) للتأليف والنشر

 .)المجلس األعلى للثقافة حاليًا(

عندما وافق المجلس األعلى لرعاية  ١٩٦٠معجم إلى عام ويرجع العمل فى هذا ال
الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية بالجمهورية العربية المتحدة على اقتراح بوضع نسخة 

وشكلت لذلك لجنة من عبد الكريم اليافى . باللغة العربية للمعجم الديموجرافى المتعدد اللغات 
فعى وآيل وزارة الشئون االجتماعية والعمل بالقاهرة األستاذ بجامعة دمشق وعبد المنعم الشا

 ).  والخبير الدولى المعروف فى اإلحصاء والسكان( حينذاك 

وحرص المترجمان على أن يكون لكل مصطلح علمى لفظ أو تعبير واحد، يكون له 
وإذا تعددت المترادفات فى اللغة العربية . مدلول محدد ومعروف ومتفق عليه بين الجميع

وفى بعض . ويخصص للمعنى أو المفهوم المعنى  –أروجها وأسلسها  –ار أحدها يخت

                                                 
، المعجم الديموجرافى المتعدد اللغات، )مترجمان ( عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم اليافى ) ١(

  .١٩٦٦المجلد العربى، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر، القاهرة، 



 

 

الحاالت أورد المترجمان هذه المترادفـات فى الحاشية بعيدا عن النص، على أمل أن تفيد فى 
المستقبل عندما يستحدث اصطالح لمفهوم جديد، وآذلك لتسجيل ما تحتويه اللغة العربية من 

وحرص المترجمان على االعتماد بصفة أساسية على ). من المقدمة ٥ص (ثروة لفظية مفيدة 
األلفاظ العربية الصحيحة وتحقيقها فى المراجع األساسية للغة، واستبعاد األلفاظ الدخيلة، إال 

 . ما آان منها علمًا أو منسوبًا إلى علم

فى ويشير المترجمان إلى أنه قد صادفتهما بعض األلفاظ والمصطلحات والمفـاهيم 
وقد الحظا نفس هذا التباين . اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية ليس لها مقابل فى اللغة العربية

فى … : "وعن ذلك يقول المترجمان . أيضًا عند مقارنتهما النسختين اإلنجليزية والفرنسية
ية، مثل هذه الحاالت لم نحاول افتعال هذا المصطلح أو المفهوم لننشئ له لفظًا فى اللغة العرب
" بل ترآناه أسوة بما شاهدناه فى معالجة مثل هذا التباين بين النسختين اإلنجليزية والفرنسية

 .)من المقدمة ٦ص (

أما العمل الثانى فيخدم ميدان األنثروبولوجيا الثقافية والفولكلور باألساس، وهو  –ب 
ه حسن قاموس إيكه هولتكرانس الذى ترجمه آاتب هذه السطور باالشتراك مع زميل

ويمثل هذا العمل أول مجلدى قاموس جامع لمصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور . )١(الشامى
ويتناول هذا المجلد الذى ترجم . المقارن بجامعة ستوآهولم بالسويدومؤلفه أستاذ لعلم األديان 

ما بين. ا والفولكلورإلى العربية المفاهيم العامة والمدارس والمناهج فى ميدان اإلثنولوجي
يغطى المجلد الثانى، الذى وضعه الوريتس بورآر، أمين أرشيف الفولكلور بكوبنهاجن، 

 . وهذا المجلد لم يترجم إلى اآلن لألسف. ميدان األدب الشعبى 

فى مجاله، ويلبى حاجة الدارسين الماسة  -ومبكرة–ويمثل هذا القاموس محاولة رائدة 
لى هذه المدارس والمصطلحات واستخداماتها إلى التعرف الوثيق والمسهب ع) خاصة آنذاك(

األنثروبولوجيا،  :المختلفة فى ميادين العلوم الثقافية واالجتماعية، التى تشمل علوم
 إلخ.. واالجتماع، والفولكلور، وعلم النفس االجتماعى

ولعل هذا القاموس قد أسهم، فضًال عن ذلك فى تقديم األفكار والنظريات والبحوث 
هذا الميدان إلى القارئ العربى بهذا الشكل المفصل ألول مرة، فكان بذلك األوروبية فى 

. لتخليصنا من االحتكار األمريكى ألفكارنا ومفاهيمنا  –آما جاء فى مقدمة الترجمة  –دعوة 
 –وربما ما زالت حتى اآلن  –حيث ظلت المراجع والمصادر األمريكية حتى ذلك التاريخ 

                                                 
انس، قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور، ترجمة محمد الجوهرى وحسن إيكه هولتكر) ١(

وقد صدرت له مؤخرًا طبعة شعبية بمعرفة .  ١٩٧٣و  ١٩٧٢الشامى، دار المعارف، القاهرة، 
 . ١٩٩٩الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالقاهرة، 



 

 

وحد بالنسبة للكثيرين، الذى يستقون منه معرفتهم بالمناهج تمثل المصدر الرئيسى، واأل
 . والمفاهيم فى هذا الميدان الخطير من العلوم اإلنسانية

ويشرح القاموس آل مادة من مواده، خاصة المواد الرئيسية، شرحًا مفصًال آافيًا، 
لباقى قسم منها مجرد إحاالت، وا(مصطلحًا  ٤٥٠فتناول على نحو أربعمائة صفحة حوالى 

وقد ذيلت الترجمة بفهرس هجائى للمصطلحات حسب الترتيب الهجائى  ).مواد رئيسية
 . اإلفرنجى، وأمام آل مصطلح مقابله العربى، والصفحة التى يرد فيها فى الترجمة العربية

أما بالنسبة لطريقة عرض آل مدخل فقد عنونت بالمصطلح العربى المقترح، ثم ورد 
وزود المترجمان الترجمة العربية بملحق تناول . يزية والفرنسية واأللمانيةاإلنجلمقابله باللغات 

آما ألحقت . التعريف بالعلماء الذين ورد ذآرهم فى مواد القاموس، وعددهم مائة وثالثين
مرجعًا  ٦٣٢الترجمة بقائمة اشتملت على المراجع التى استعان بها مؤلف القاموس وعددها 

  . آافة الميادين البحثية التى تطرق إليها القاموسأساسيًا ودورية علمية فى 

دنكان ميتشيل، قاموس علم االجتماع، الذى نشرته دار روتلدج، لندن عام  –ج
١(١٩٦٨(. 

وقد آان هذا القاموس، ومن قبله ومعه، قاموس فيرتشيلد مصدرًا للجانب األآبر من 
نتبين مدى قدرته على إلهام من هنا وجب اإلشارة إليه ل. محاوالت تقديم قواميس عربية 

يقع القاموس فى لغته األصلية فى نحو . المؤلفين العرب، ورحابة ما يفتحه لهم من آفاق 
مائتى صفحة، تقدم نحو ثالثمائة مدخل، تستعرض بطبيعة الحال المفاهيم والمصطلحات 

عة األساسية، وترآز بشكل خاص على المحورى منها، هذا فضًال عن تقديم تراجم لمجمو
للمبتدئين فى دراسة علم وقد آتب القاموس، آما جاء فى مقدمته، . من علماء االجتماع 

علم االجتماع، وعلم النفس االجتماعى، واألنثروبولوجيا : وهو يغطى ميادين. االجتماع
بمفهومها (االجتماعية، واألنثروبولوجيا الثقافية، وعلم السياسة، واإلدارة االجتماعية 

القاموس  وقد ترجم إحسان محمد الحسن هذا. )المشتغلين بالخدمة االجتماعيةد المستخدم عن
إلى أن  ويكفى أن أشير.  ١٩٨١، ونشرته دار الطليعة فى بيروت عام )اللبنانية(إلى العربية 

، )أو مدرسة فرانكفورت(وميثودولوجيا، النظرية النقدية اإلثن: القاموس ال يحوى مواد عن
وهذا أمر طبيعى فى ضوء عدد المواد التى عالجها . ومية وغيرها آثيروال دراسة الحياة الي

  . وعدد صفحات القاموس وتاريخ صدوره فى لغته األصلية

موسوعة علم اإلنسان، المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجية، التى قام بترجمتها  –د
                                                 

(١) G. Duncan Mitchell, A Dictionary of Sociology, Routledge and Kegan 
Paul, London, ١٩٦٨ . 



 

 

ن شمس، سبعة عشر عضوًا بهيئات التدريس بأقسام االجتماع بجامعات القاهرة، وعي
 .)١(وحلوان، والمنيا، وتولى مراجعتها والتقديم لها آاتب هذه السطور

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى عرض مفصل لمحتويات هذه الموسوعة، لكونها 
والمهم أنها تجمع بين الرصانة . متاحة لمن يريدها، حيث لم يمض أآثر من عام على نشرها 

ولهذا . ناس ووضوح التعبير من ناحية أخرىلورفعة المستوى من ناحية، والقرب إلى ا
ولقى رواجًا . السبب نشر العمل فى لغته األصلية فى سلسلة قواميس ماآميالن لعامة القراء 

فقد ظل يطبع مرة آل عام منذ صدوره . وانتشارًا عجيبًا بالنسبة لكتاب فى األنثروبولوجيا 
. زال يطبع حتى العام الماضى ، وما١٩٩٢، بل وطبع مرتين فى عام ١٩٨٦ألول مرة فى 

صفحة، هذا عدا  ٧٥٠مفهومًا ومصطلحًا، عالجتها فى  ١٢٥٠وتقدم الموسوعة حوالى 
 . المالحق والمراجع

موسوعة العلوم االجتماعية من تأليف ميشيل مان، نقلها إلى العربية عادل  –هـ 
هى تتناول و. ١٩٩٤الهوارى وسعد مصلوح، ونشرتها مكتبة الفالح، فى بيروت، عام 

 . صفحة، عدا المالحق ٧٥٠مصطلحًا ومفهومًا عالجتها فى حوالى  ٧٥٠حوالى 

 القواميس والمعاجم المؤلفة -٣

جاءت هذه الفئة تطويرًا للجهود التى سبقت اإلشارة إليها لوضع مسارد لغوية أو 
ل التى وقد اخترت للمناقشة أربعة من األعما.  ترجمة بعض األعمال الموسوعية والمرجعية 

سياسة، وعلم (تندرج تحت علم االجتماع، وأربعة أخرى ذات اهتمـامات اجتماعية أوسع 
 .ولكنها تتصل أوثق االتصال بالتصور الشامل لموسوعتنا هذه للعلوم االجتماعية) النفس

 معجم العلوم االجتماعية –أ

له  وقدم الذى أعده نخبـة من األساتذة المصريين والعرب المتخصصين، وراجعه
مدآور بدعم من الشعبة القومية لليونسكو، ونشرته الهيئة المصرية العامة  إبراهيمدآتور 

 . ١٩٧٥للكتاب، بالقاهرة عام 

، وبعد ١٩٦٤ويستأنس هذا المعجم بمعجم اليونسكو لعلم االجتماع، الذى صدر عام 
لمهمة إلى مجمع صدوره رأت لجنة العلوم االجتماعية بالشعبة القومية لليونسكو إسناد هذه ا

فشكل المجمع من أعضائه لجنة خاصة لهذا المعجم، تحدد منهج . اللغة العربية بالقاهرة 
 . العمل وتشرف على التنفيذ

                                                 
شارلوت سيمور سميث، موسوعة علم اإلنسان، المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجية، ترجمة ) ٢(

  . ١٩٩٨محمد الجوهرى وآخرون، المشروع القومى للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 



 

 

وقد رأت هذه اللجنة أن تبدأ بجمع ما سبق للمجمع أن أقره من مصطلحات فى العلوم "
احثون والدارسون من ، وأن يضاف إليها ما يتداوله الب٥٠٠االجتماعية، وهى تزيد على 

ثم . ويختار من ذلك أعمه وأشهره، وأدقه وأوضحه. مصطلحات اجتماعية، ويكاد يبلغ األلفين
يالئم بينه وبين ما يقابله فى اإلنجليزية والفرنسية، ويعول أساسًا على صنيع المعجم 

وتعرض قوائم المصطلحات المختارة على مجلس المجمع . اإلنجليزى واألصل الفرنسى
انظر " (بالد العربيةؤتمره، وال يقبل فى المعجم إال ما يقره المؤتمر الذى يمثل معظم الوم

  ).من المقدمة  صفحتى ب وج

وقضت اللجنة نحو عام فى استعراض قوائم المصطلحات التى يمكن إدخالها فى المعجم، 
مع مصطلح مع مقابلها اإلنجليزى، ثم عرضتها على مجلس المج ١٠٠٠وتخيرت منها نحو 

وتكاد تنقسم إلى قسمين متعادلين، فينصب نصفها األول . ومؤتمره، وأقرت مع شئ من التعديل 
على مصطلحات علم االجتماع واألنثروبولوجيا، ونصفها الثانى على مصطلحات بعض العلوم 

ولم يقف األمر عند . المساعدة من إحصاء، واقتصاد، وقانون، وسياسة، وتربية، وعلم نفس 
المعروفة فى اللغات العالمية الكبرى، بل أضيف إليها مصطلحات تعبر عن ظواهر  المصطلحات

ورأت اللجنة أن يضاف إلى المقابل اإلنجليزى المصطلح الفرنسى، . اجتماعية عربية وإسالمية 
ى وحياة المصطلح فى إقرار أهل الفن له، وف. تيسيرًا الستعمال المعجم فى العالم العربى بأسره

 ).و د من المقدمة ص ج. (اره واستقرارهأخذه وانتش

ويشير دآتور مدآور فى مقدمته إلى المؤتمر الذى نظمه المجلس األعلى للفنون 
. ة مصطلحات الفلسفة وعلم االجتماعندو: لعلوم االجتماعية والذى عرف باسمواآلداب وا

من  حيث عرضت اللجنة على أعضاء الندوة من عدد من البالد العربية قدرًا مهمًا
مصطلحات هذا المعجم، فرحب بها أعضاء الندوة، وتدارسوها طويًال، وأفادت لجنة المعجم 

 . من درسهم ومالحظاتهم

وتمت مخاطبة عدد آبير من أساتذة االجتماع بالجامعات العربية للمشارآة فى آتابة 
وفى هذا  .عجمتعريف المصطلحات، وصوًال إلى المرحلة قبل النهائية من مراحل العمل فى الم

وردت أسماؤهم جميعًا على (على من اشترآوا معنا وزعت المصطلحات " :يقول دآتور مدآور
صفحتين من مجاالت االجتماع، واإلحصاء والسكان، واالقتصاد، والسياسة، وعلم النفس، 

ووضعنا تحت . ها المبادئ األساسية لمنهج العملآل مشترك حسب تخصصه، ومع) والقانون
وآان يعنينا أن يقرب مجمعنا ما . اإلنجليزى لمن شاء أن يستأنس بهامن المعجم تصرفهم نسخًا 

وصدر المعجم بعد ). ص د من المقدمة". (أمكن من الطابع الذى ارتضاه اليونسكو واستمسك به
وهو . لى سبعمائة صفحة من القطع الكبيرمصطلحا مشروحة ع ٩٤٩نحو عشر سنوات ويشمل 
. دة طبع، ربما بعد تطويره وتحديثهى العلم االجتماعى، ويحتاج إلى إعامن أهم المعاجم العربية ف



 

 

 . حيث انقضى على بدء اإلعداد له نحو أربعين عامًا

قاموس أحمد زآى بدوى، الذى يحمل عنوان معجم مصطلحات العلوم  –ب
يتناول بالتعريف والشرح : "ويشمل العنوان الفرعى التوضيح التالى  .)١(االجتماعية
األنثروبولوجيا، التنمية وتخطيط المجتمع، علم السكان، االقتصاد، الجغرافيا : ات مصطلح

البشرية، عالقات العمل، القانون، المنطق ومناهج البحث، علم التربية، المذاهب الفلسفية، 
فلسفة التاريخ، السياسة، اإلدارة العامة والخاصة، الدفاع االجتماعى، االقتصاد االجتماعى، 

 . الجتماعى، علم النفس االجتماعى، الخدمة االجتماعية، علم االجتماع، اإلحصاءالتشريع ا

وهذا العمل من أفضل القواميس العربية وأعالها مستوى وأآثرها دقة فى اإلعداد 
واليعيبه سوى أنه يقف . وانضباطًا فى استخدام المصطلح وفى صياغة التعريفات العربية 

آما يتضح من صغر . ود الستينيات وأوائل السبعينياتبرصد حرآة علم االجتماع عند حد
بوسعه الوفاء بتغطية آافية لكل الميادين  أنه لم يكن) صفحة ٤٥٠حوالى(حجمه النسبى 

 . ولكنه على العموم أجاد وأفاد. التى ورد ذآرها على غالف القاموسوالفروع العلمية 

فى عبارته التى  وم االجتماعيةوتتجلى رؤية المؤلف الصائبة للتكامل المعرفى بين العل
والعلوم االجتماعية على اتصال وثيق فيـما بينها، فموضوع آل هذه … : "وردت فى المقدمة

توجد ظواهر اقتصادية أو سياسية أو فنيه أو  وال. ال يخرج عن آونه ظواهر اجتماعية العلوم
ماعية، ولذلك ال يمكن االجتحالة عزلة عن بقية نواحى الحياة  دينية مستقلة بنفسها أو فى

عزل الظواهر االجتماعية بعضها عن بعض، ألنها تعتمد على بعضها وتؤثر فى بعضها 
وتتأثر ببعضها، آما أن أى تغير يحدث فى ناحية من نواحى المجتمع البد وأن يتردد صداه 

االتجاه قوى "ويخلص من عرض هذه الرؤية إلى التأآيد على أن " . فى نواح أخرى آثيرة
ى تحطيم الحدود التقليدية بين العلوم االجتماعية وتبادل االتصال فيما بينها، وهذا االتجاه إل

هو طريق األمل نحو علم االجتماع المتكامل الذى يتسع صدره لكل المعارف التى تتناول 
 ).من المقدمة VII ص"  (اإلنسان أو المجتمع اإلنسانى

قاموسه، حيث بدأ بحصر العلوم  ويشرح المؤلف األسلوب الذى اتبعه فى إعداد
االجتماعية األساسية، واعتمد فى ذلك على التصنيف العشرى العالمى للعلوم االجتماعية 

. تى وردت أسماؤها على غالف الكتابالذى أصدره االتحاد الدولى للتوثيق، وهى العلوم ال
جدها عملية ويذآر المؤلف أنه انتقل بعد ذلك إلى حصر المصطلحات االجتماعية، وقد و

المصطلح االجتماعى هو الكلمة أو التعبير الذى يحمل معنى "شاقة ودقيقة، ففى رأيه أن 
                                                 

، مكتبة )عربى –فرنسى  –زى إنجلي( أحمد زآى بدوى، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ) ١(
 . ١٩٨٦، )تحت أيدينا(والطبعة األخيرة  ١٩٧٨لبنان، بيروت، الطبعة األولى 



 

 

وقيمة خاصة للمشتغل بالمسائل االجتماعية، ويتعذر وضع حدود حاسمة أومعايير تحدد 
) من المقدمة IX ص. (خذ به فى حصر هذه المصطلحاتالمدى المناسب الذى يجب األ

فى حصره للمصطلحات االجتماعية على بعض قواميس  –بما يروىحس –واعتمد المؤلف
، آما اعتمد )١(العلوم االجتماعية اإلنجليزية والفرنسية التى أورد قائمة بها فى نهاية القاموس

على الفهارس الهجائية للمصطلحات الواردة فى آثير من الكتب التى تبحث فى العلوم 
 . االجتماعية

طبقها زآى بدوى فى اختيار مصطلحات معجمة أنه قد  ويهمنا من المعايير التى
اقتصر على إثبات المصطلحات األساسية المستخدمة، واستبعد تلك التى تتناول تفاصيل دقيقة 

يقابلها الطالب أو الباحث "آما راعى فى اختيار مصطلحاته أن تكون من تلك التى . جدًا 
 ."غالبًا فى العلوم االجتماعية

يهمنا من حديث صاحب المعجم، والذى يفسر لنا لماذا اليضم هذا ذلك هو أبرز ما 
المعجم أغلب النظريات واالتجاهات واألدوات المنهجية الحديثة التى تدفقت إلى التراث 

–السوسيولوجى خالل الثمانينيات والتسعينيات، ربما يكون قد قابل بعضها، ولكنه استبعده 
ت األساسية فقط، وتجنبا للخوض فى التفاصيل رغبة فى إثبات المصطلحا –حسب معاييره 

  . الدقيقة

وقد آتب . )٢(العمل الثالث هو قاموس علم االجتماع، الذى حرره عاطف غيث –ج
إسهامًا فى نمو علم االجتماع فى "عاطف غيث فى مقدمته أنه أريد لهذا القاموس أن يكون 

أو الباحث أو القارئ العادى خالصة ما البالد الناطقة بالعربية من ناحية،  وليضع أمام الدارس 
وصل إليه الجهد العالمى فى تحديد المصطلحات المتداولة التى تتناول آل ما يطرقه العلم من 

ويلفت نظرنا إشارته إلى أن القاموس لم يقتصر على " . موضوعات من ناحية أخرى
العلم والتى تتداخل مع  ذلك أن طبيعة الدراسة فى هذا. المصطلحات المحددة فى علم االجتماع 

جعلتنا نهتم بعدد آبير من مصطلحات االقتصاد والسياسة "علوم اجتماعية وغير اجتماعية 
                                                 

أورد المؤلف آمراجع للقاموس فى علم االجتماع قواميس آل من آازانوف وفيكتوروف، ) ١(
، وتيودورسون ١٩٦٨، ودنكان ميتشيل، لندن، ١٩٤٤، وفيرتشيلد، نيويورك، ١٩٧٠باريس 
، وزودروزنى، واشنطون، ١٩٧٠، وإميليو ويليامز، باريس، ١٩٦٤ورسون، نيويورك، وتيود
آلمة أجنبية مقابل آلمة (هذا فضًال عن بعض المحاوالت التى اتخذت شكل المسرد اللغوى . ١٩٥٩
وهو األمر الذى يفسر غياب الجانب األآبر من المفاهيم والمصطلحات . دون شروح) عربية

 . عن هذا المعجم القيم السوسيولوجية األحدث
قاموس علم االجتماع، تحرير محمد عاطف غيث، إعداد محمد على محمد، والسيد عبدالعاطى، ) ١(

 ١٩٨٥وسامية محمد جابر، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، طبعات متعددة، صدرت أوالها عام 
  . ومازالت تتوالى حتى أواخر التسعينيات



 

 

وهذه نقطة ". والقانون وعلم النفس واألنثروبولوجيا ومناهج البحث لتكون فائدته أآثر شموًال
 . تأبرزناها آميزة مهمة من مزايا موسوعتنا التى نقدمها اليوم بهذه الكلما

اقتضى : "المحرر بالقول بأن ولم تحدد مقدمة هذا القاموس مصادر محددة وإنما اآتفى
إعداد هذا القاموس أن نرجع إلى ما هو متاح اآلن من قواميس علم االجتماع ودوائر 

  ."المعارف، وخاصة دائرة معارف العلوم االجتماعية الدولية

ويعمل مؤلف هذا المعجم  )١(ك معتوقمعجم العلوم االجتماعية، الذى وضعه فريدري –د 
ويشرح طريقته فى وضع . مديرا لمعهد العلوم االجتماعية فى الشمال التابع للجامعة اللبنانية 

فعدت إلى الكثير من النصوص فى الفرنسية … " المعجم واصفا إياها بأنها طريقة عملية
دت تعامل العالم الثالث ثم أور. واإلنكليزية على حد سواء، قبل أن أضبط فحوى المصطلح 

فتعاملت بشكل وصفى . والعرب مع هذا المصطلح عندما آان ذلك حاصًال على األرض 
أى أنى بدأت بشرحه آما هو وارد فى الطروحات . ونقدى مع آل مصطلح من المصطلحات 

 العربية الواسعةالنظرية التى يستند إليها، ثم تعاملت معه بشكل نقدى انطالقًا من تجاربنا 
 )١٠ص". (والعالم ثالثية

ويهمنا من حديث المؤلف تأآيده على أن هذا القاموس يضم أهم وأبرز المصطلحات 
المستخدمة فى علم االجتماع والجغرافيا البشرية واالقتصاد وعلم النفس االجتماعى وعلم 

وأوضح أن هذه . تنموى واألنثروبولوجيا والمنهجيةاالجتماع السياسى واإلدارى وال
طلحات مستقاة من تراثين سوسيولوجيين هامين هما التراث السوسيولوجى الفرنسى المص

 . والتراث السوسيولوجى األنكلو ساآسونى

أهم "ويتميز هذا القاموس عن المحاوالت األخرى التى عرضنا لها بعرض نبذة عن 
أصحاب المدراس والنظريات فى حقل السوسيولوجيا الغربية، أمثال آونت ودورآايم 

آما يتميز بأنه يضم . )نفس الصفحة". (وغيرهم…يو وبارسونز وبندآت والزار سفيلددوفينو
عددا قليال من المصطلحات المتعلقة بالتراث السوسيولوجى العربى، ويضرب المثل بمداخل 

صاعد األندلسى، ابن خلدون، والجار، والجيرة، والعصبية، والعشيرة، والعمران، : عن 
حاولت فى هذا القاموس : "إلخ ويقول عن هذه المحاولة … ك، والجاه والعيب، وأطوار المل

ساآسونى إسهام تراثنا العربى، ولو أن إسهام  –أن أضيف إل التراثين الفرنسى واألنكلو 
إال أن هدفى من خالل ذلك، هو إثارة التفكير واإلبداع . مصطلحاتنا مازال ضعيفًا حتى اآلن 

ورغم أن محاولته تلك جاءت متواضعة ) ١١ص". (ماعيةالعلوم االجت العربيين فى حقل
                                                 

، مراجعة محمد )عربى  –فرنسى  –إنجليزى ( العلوم االجتماعية فريدريك معتوق، معجم ) ٢(
  . ١٩٩٣دبس، دار أآاديميا انترناشيونال، بيروت، الطبعة األولى 



 

 

والقاموس متوسط . ومحدودة بالضرورة، إال أن له مع ذلك شرف المحاولة على أية حال
المستوى سواء من حيث مدى التغطية، أو مستوى شرح المصطلح، أو فى االجتهاد فى 

تحق الشكر على وهو يس. صفحة  ٣٣٠الترجمة، وقد حوى حوالى ألفى مصطلح شرحها فى 
 . آل حال

موسوعة الهالل االشتراآية، التى ساهم فى تأليفها إبراهيم عامر وآخرون،  –هـ
أول "وقد وصفها آامل زهيرى فى تقديمه لها بأنها  )١(١٩٧٠وأصدرتها دار الهالل عام 

". موسوعة بالعربية لمدارس الفكر االشتراآى والمصطلحات السياسية االجتماعية الحديثة
ضح من استعراض أسماء من قاموا بتحريرها أنها جمعت تخصصات السياسة، والتاريخ، ويت

واالقتصاد، والقانون، والفلسفة فى إطار الفكر االشتراآى طبعًا، وفى ذلك إشارة إلى ضخامة 
 . الجهد المبذول وشمول النظرة التى تبنتها تلك الموسوعة

د الوهاب الكيالى وآامل زهيرى، الموسوعة السياسية التى اضطلع بتحريرها عب –و
وقد أبرز المحرران فى مقدمتهما لتلك الموسوعة الدور . )٢(١٩٧٤ونشرت فى بيروت عام 

الكبير الذى لعبته الحرآة الموسوعية فى النهضة األوربية فى نشر الوعى والثقافة والعلم 
ربية المعاصرة إلى حرآة آما أشارا إلى افتقار البيئة الثقافية الع. على أسس عقالنية منفتحة 

موسوعية شاملة متجددة تجد فى الحقيقة هدفًا ساميًا، وفى النهج العلمى أسلوبًا ثابتًا وأمينًا، 
تساهم فى إغناء العقل العربى وتفرز العمل العلمى العربى من أجل معاصرة رآب الحضارة 

 . العالمية والعودة إلى الصفوف األمامية فى مسيرة التقدم اإلنسانى

الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى لوليم الخولى، التى أصدرتها  –ز
وهذا العمل قد بلغ درجة عالية مـن اإلتقان واإلحاطة، ويقابله فى ) ٣(١٩٧٦دار المعارف عام 

وقد وضع المؤلف لموسوعته عنوانًا فرعيًا يقول . حقل علم االجتماع معجم أحمد زآى بدوى 
ى عربى لمصطلحات علم النفس ومذاهبه، ولألمراض العقلية، ولكثير من معجم إنكليز"

ف بالعربية مع شرح وا. رد فى المؤلفات النفسيةالمصطلحات الطبية والفلسفية وغيرها مما ي
وقد آان هذا العمل عونًا حقيقيًا آبيرًا لكاتب هذه السطور فى . "ألغلب تلك المصطلحات

: أوافق صاحبه عندما قال فى مقدمتهولذلك أجدنى . مةتعريب رؤوس المداخل، قبل الترج

                                                 
إبراهيم عامر وأحمد عبدالرحيم مصطفى وأحمد محمد غنيم وراشد البراوى وآامل زهيرى ) ١(

 . ١٩٧٠آية، دار الهالل، القاهرة، ومحمد حلمى مراد ومحمود أمين العالم، موسوعة الهالل االشترا
، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية )محرران(عبدالوهاب الكيالى وآامل زهيرى ) ١(

 . ١٩٧٤للدراسات والنشر، بيروت، 
وليم الخولى، الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى، دار المعارف، القاهرة،  ) ٢(

١٩٧٦ .  



 

 

معجم شامل  –على ما أعلم –العربيةومما دفعنى إلى وضع هذا المعجم أنه لم يظهر فى … "
صحيح أن بعض المؤلفات التى وضعها علماء . مشروح لمصطلحات علم النفس من قبل

ية، ولكن األلفاظ التى أوردوها النفس العرب آانوا يلحقون بها ثبتًا لبعض المصطلحات بالعرب
وإن الزمهم التوفيق فى أغلب الكلمات، فقد آان القليل منها موضع النقد  . آانت محدودة العدد

آذلك بعد أن أصبح هذا المعجم شبه موسوعة، عملت على أن أجمع فيه من . أو النقاش 
 )٨ص . ("ضمه فى العربية آتاب واحد لآلنلم ي المعلومات والموضوعات ما

  

د   أشير فى نهاية هذه الفئة إلى موسوعة علم –ح رج عب القادر النفس والتحليل النفسى لف
ه اتذة تحت    . )١(ط ن األس ة م ا أربع ى تأليفه وفر عل ة ت املة وحديث وعة ضخمة ش ى موس وه

ادر، وتضم حوالى       د الق رج عب ا فى حوالى      ١٥٠٠إشراف ف ادة عالجته صفحة من   ٩٠٠م
 . القطع الكبير

 العامة والثقافية واألدبية القواميس -٤

ى    اموس ف اول وضع ق ل متخصص ح ية لك ة أساس ديم خدم ى تق ة ف ذه الفئ همت ه أس
ى يمكن للباحث أن ينهل            ة الت ة الثقافي ام األول الخلفي ا آانت فى المق العلوم االجتماعية، ألنه
ة        ن واللغ ات األدب والف ول دراس ع حق داخل م ى تت ك المصطلحات الت ن تل ًال ع ا، فض منه

ين          ). عمومًا" الراقية"والثقافة ( ة هو عامل ضبط وتقن ة العربي ا أخرجه مجمع اللغ آما أن م
 . وسأعرض لنماذج منها على عجل. لالستخدام التخفى أهميته على أحد 

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،  –أ
 . آلنوحتى ا ١٩٥٧وينشرها المجمع منذ عام 

معجم المصطلحات العربية فى اللغة واألدب، الذى وضعه مجدى وهبة وآامل  –ب
 .١٩٧٤المهندس، ونشرته مكتبة لبنان فى بيروت عام 

، الذى )عربى –فرنسى  –إنجليزى ( المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية  -ج
ومكتبة لبنان فى وضعه ثروت عكاشه، ونشرته الشرآة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، 

 . ١٩٩٠القاهرة عام 

موسوعة الشروق التى أعدها فريق ضخم من آبار المتخصصين، ورأس تحريرها  –د
 . ١٩٩٤عن دار الشروق فى القاهرة عام ) فقط(لمعلم، وصدر المجلد األول منها محمد ا

                                                 
مزودة بسير حياة وإسهامات [ وآخرون، موسوعة علم النفس والتحليل النفسى، فرج عبدالقادر طه ) ١(

  . ١٩٩٣، دار سعاد الصباح، القاهرة، ]عشرات من آبار العلماء العرب واألجانب القدامى والمعاصرين 



 

 

من تأليف ) عربى –نجليزى إدراسة ومعجم (آتاب المصطلحات األدبية الحديثة  –هـ
حمد عنانى، ونشرته الشرآة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، وصدرت طبعته الثانية م

 . ١٩٩٧بالقاهرة عام 

: المسرح العربى(فاطمة موسى محمود . قاموس المسرح، تحرير وإشراف د –و
، الجزء )سمير عوض، المسرح العالمى، ترجمة نخبة من أساتذة اللغة اإلنجليزية وآدابها

  . ١٩٩٦ رة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،األول، القاه

*     *     *  
ة      وم االجتماعي ة العل وهكذا حاولت أن أقدم نماذج ممثلة لجهود علماء بارزين فى خدم

ة        ة العربي ى اللغ ة إل ة العلمي ة الترجم ة حرآ ى خدم اذج    . أو ف ون النم دت أن تك د اجته وق
ة الرئيسية    المعروضة ممثلة للثقافات الفرعية داخل الثقافة العر اليم العربي بية الواحدة، أو لألق

ة الواحدة     ة العربي ان  (، والشمال  )المغرب (القلب فى مصر، والغرب     : داخل األم ، )فى لبن
ى عرضنا         )..فى الكويت(والشرق  ارزة، والت أليف والنشر الب ادرات الت ك بالنسبة لمب إلخ وذل

 . لبعضها ماوسع الجهد

دول       أما بالنسبة للعلماء، آأفراد، فت ر من ال اء من عدد أآب مثل تلك األعمال جهود علم
ا   ر منه ة، أذآ ر،    : العربي طين، ومص ت، واألردن، وفلس ان، والكوي وريا، ولبن راق، وس الع

 . والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب

ا سبق        ى عرضنا فيم ابقة، الت ود الس ويهمنى أن أؤآد فى ختام هذه الفقرة أن آافة الجه
نها فقط، لها أفضالها المؤثرة والمشكورة على هذا العمل الذى نقدمه بين يدى القارئ لجانب م
ى           . الكريم  ة رصينة إل ى ترجمت ترجم ال السوسيولوجية الت ر من األعم ر الكثي بل إن الكثي

ى، ونرجو        ارئ العرب العربية آان لها فضل مؤآد فى التعريف بالمصطلحات، وتيسيرها للق
 . فادة من جهود السابقينأن نكون قد أحسنا اإل

*     *     *  
 هذه الموسوعة فى الميزان: خامسًا

د          م االجتماع ق اجم لعل واميس أو مع الشك أن آل المحاوالت السابقة لوضع أو ترجمة ق
ة الموضوعات      ى نوعي ث، وف اهج البح ة ومن الم النظري ى ع امًال ف ذريًا وش وًال ج واجهت تح

ات وال   ا الدراس ى تتناوله ايا الت ى     والقض يًال ف نا تفص ا عرض و م ى نح ة، عل وث االجتماعي بح
ة   ذه المقدم ن ه ابقة م زاء الس دًا   . األج اعى، تأآي م االجتم ى العل ه إل اع نفس م االجتم ول عل فتح



 

 

م مجدداً  (الرتباطه الوثيق اليوم بالفلسفة  وم االقتصاد، والسياسة،     )منذ بدايته، ث اريخ، وعل ، والت
 . ، واإلحصاء، والجغرافيا وغيرها)وآذلك التحليل النفسى(وعلم النفس 

دنا المشكالت             ا وج ا، ولكن ا رأين م آم ين حدود العل ى تعي رات عل ك التغي ولم تقتصر تل
داد          ى البحث والتأمل ال تتوقف عن التجدد واالمت . والقضايا التى أصبحت تفرض نفسها عل

ذلك آ    ى   ولما آانت آل تلك التجديدات تجد لها صدى قويًا فى هذه الموسوعة، ل دام عل ان اإلق
 . محاولة ترجمة هذا العمل أمرًا له ما يبرره

دخل   ل م ى عرضها لك ذه الموسوعة ف ى ه ية  –تتبن داخل الرئيس ًا  –خاصة الم منهج
ا        ذهب، وظروف رواجه رة أو الم اعى لظهور الفك اجتماعيًا، يبرز الخلفيات واإلطار االجتم

ا أو تجددها   وازدهارها، ثم أفولها وانكسارها، وربما عوامل إحيا  ارئ     . ئه ذا أمر يلحظه ق ه
 . هذا العمل بوضوح

اة محددة       رة، وحي درًا لكل فك ولكن ما يهمنى أن ألفت النظر إليه هنا أن هناك عمرًا مق
ات  ه الكتاب باب والظروف، وتتحول عن د من األس ًا لعدي د تطول أو تقصر، وفق لكل رأى، ق

ى أمل        دة، عل ة جدي ى رؤي ع إل ع        وتهجره البحوث، وتتطل م الواق اءة فى فه ر آف أن تكون أآث
 . االجتماعى والتعامل معه

آراء     الفكرة أو ب بث ب وعة، فالتش ذه الموس ن ه ه م ل أن نتعلم ه درس نأم ى ذات ذا ف وه
ا يطرأ         ين، وتجاهل آل م ول بمذهب مع مدرسة بعينها من مدارس الفكر االجتماعى، وال نق

حلفاء تبعًا لمدى اشتراآهم فى اإليمان بهذا عليها من تجديد، بل وتصنيف الناس إلى أعداء أو 
ذى           . الفكر المشترك  ود الفكرى ال ًا من عوامل الجم امًال مهم ذا التشبث والتحزب أراه ع وه

ه، وأعجزه   ) وليس الفكر المصرى( أصاب علم االجتماع المصرى فى الصميم،  وعوق تقدم
تفسير، وتسقط رؤيته بال ومن يقصر عن التنظير يقصر عن ال. عن تقديم إسهام نظرى حقيقى

 . شك

ى    اعى ف ر االجتم ى الفك ا تغط ل مواده وعة أن آ ذه الموس ارئ ه ظ ق ذلك يالح آ
الموضوع الذى تعرض له فى الثقافة الغربية عمومًا، وإن آان يبدو بوضوح أن المداخل التى 

يدة، تتناول المفاهيم والمصطلحات المستحدثة، تلك التى تتصدى لدراسات أو ميادين بحثية جد
وهذه النقطة . تولى اهتمامًا خاصًا لترآيز الضوء على الوضع فى الواليات المتحدة وبريطانيا

ا وقصوراً    ا     . قد يعدها بعضنا ميزة، وقد يراها البعض اآلخر عيب ى أن أثبته د حرصت عل وق
 . على أية حال

ة     –ولو أردنا أن نرى نصف الكوب المآلن   ذه الحقيق ذه الموس    –من ه ا إن ه وعة لقلن
ة      ة واالتجاهات النظري تعد بوضعها الحالى اآلن أهم مصدر بالعربية يقدم البحوث اإلمبيريقي



 

 

ة     ه المختلف انى باتجاهات اع البريط م االجتم ة لعل هامات المنهجي ذه  . واإلس تح ه ل أن تف واألم
وفى مصر خاصة  –الموسوعة أمام القارئ والمتخصص فى علم االجتماع فى وطننا العربى 

ذة  – اج الفكرى        ناف ى اإلنت ا تغذى عل ذى طالم اعى البريطانى الحديث، ال ى الفكر االجتم عل
 –خاصة فى غربه  –مع إدراآنا طبعا أن قلة من البالد العربية ( األمريكى فى علم االجتماع 

ا     ين فيه ) آانت وما تزال تنهل من مصادر فرنسية بحكم ظروفها وتاريخها، وتوجهات المثقف
ة    والشك أن هذا ا.  ى بث الحيوي لتغيير المؤثر والحاسم سوف تكون له آثاره البعيدة المدى عل

ط،     ريكيين فق اء األم ودفع دماء جديدة فى شرايين علم االجتماع العربى، الذى طالما قرأ للعلم
ية         ب المدرس ة الكت ل إن أمثل ة، ب ات أمريكي دارس واتجاه ن م ب إال ع ى الغال مع ف م يس ول

 . ا أمريكية أيضًاآانت فى جملته) الجامعية(

الم      ةتحوى هذه الموسوعة نحو أربعمائ مدخل تترجم لكبار علماء االجتماع فى طول الع
ة          ة والمؤلف ة المترجم د الحظ من استعراضنا للموسوعات االجتماعي وعرضه، ولعل القارئ ق

د تجاهلت    ة     –أنها ق اء االجتماع      –مع استثناءات قليل ذا العمل يع   . تضمين ترجمات لعلم د فه
ذا التخصص     أغنى مصدر بالعربية اآلن ة ذلك أن القاعدة      . للتعريف بأساتذة ه د من أهمي ويزي

وعدد ال  . العريضة من المشتغلين باالجتماع لم يقرأوا ألولئك العلماء الكبار فى لغاتهم األصلية 
 . يستهان به منهم لم ترد إليه من قبل أى إشارات فى مؤلف عربى

واد الموسوعة، إحاالت       وقد ورد فى ثنايا الترج ذلك فى شتى م مة ألولئك العلماء، وآ
ورغبة فى زيادة الفائدة، وحرصٌا على أال تأتى الصفحة  . إلى مراجع علمية فى علم االجتماع

العربية مزدحمة بحروف أجنبية، رقمناها حيثما وردت برقم صغير، وأوردناها فى نهاية آل  
ر من    رقيم فى ملحق مستقل، تضممجلد من مجلدات الموسوعة وفقا لهذا الت فى مجموعها أآث

 .)١(ألفى مرجع ودراسة مهمة

                                                 
يالحظ أن الغالبية الغالبة من تلك المراجع صادر باللغة اإلنجليزية، ولكن ماليس منها باللغة ) ١(
وأشير مثٌال . نجليزية لم يورده المؤلف فى لغته األصلية، وإنما ترجم العنوان إلى اللغة اإلنجليزية اإل

إلى مؤلف دورآايم عن االنتحار، حيث تشير سنة النشر المذآورة أمام الكتاب إلى سنة صدوره فى 
سبة لعلماء وقد حدث ذلك أساسا بالن. لغته الفرنسية األصلية، وليس إلى تاريخ صدور الترجمة

واالستثناء الوحيد من ذلك بعض مؤلفات عالم . االجتماع األلمان والفرنسيين وبعض اإليطاليين
دراسة فى علم االجتماع، الصادر : االجتماع اإليطالى الشهير فلفريدو باريتو، خاصة مؤلفه الرئيسى

: تحت عنوان  ١٩٣٥، والذى ترجم إلى اللغة اإلنجليزية، وصدر فى أربعة مجلدات عام ١٩١٦عام 
 . ولعل السبب فى ذلك هو اختالف عنوان الترجمة عن العنوان األصلى للكتاب. العقل والمجتمع 

آما يالحظ القارئ المدقق أن عددٌا قليٌال جدٌا من الكتب، مثل األشكال األولية للحياة الدينية أو تقسيم 
قد تكررت اإلشارة إليها على امتداد إلخ … العمل االجتماعى لدور آايم، وتصوير الذات لجوفمان 

الموسوعة، وقد اثبتناها فى آل مرة وردت فيها، توفيرا لجهد القارئ، وألن هذا التكرار محدود 



 

 

واألمل أن تسهم تلك القائمة فى تحديث المكتبة السوسيولوجية فى عقول المتخصصين  
د      ارج عن ى الخ ر ف ا نش هم لم ة بعض ت متابع ذين توقف ة، ال ريين خاص رب، والمص الع

ؤثر خالل التسعينيات    لمفالقائمة تحوى أهم المنشور وا . السبعينيات داول والم ى   . ت وأشير عل
ائٌال     ٌا ه دها معين ل وح ى تمث يولوجية المتخصصة الت ى المجالت السوس ه الخصوص إل وج

  . للمعرفة الرصينة

د صدرت      وعة ق ذه الموس الف أن ه ة صفحات الغ ن مطالع ارئ م ين للق ضمن  –تب
. والى ستمائة صفحة فى ح ١٩٩٤األولى صدرت عام . فى طبعتين  –موسوعات أوآسفورد 

تطبع فى آل عام تقريبٌا، إلى أن صدرت لها طبعة ثانية مزيدة  –األولى  –وآانت تلك الطبعة 
ام    د أضيف  .  ١٩٩٨ومنقحة فى ع ة          وق داخل المهم رة من الم ة وفي دة آمي ة الجدي ى الطبع إل

ى  م األصل إل ة  . صفحة  ٧١٢رفعت حج ة هى لطبع ة العربي ذه الترجم دة  ١٩٩٨وه الجدي
 . لمزيدةا

اة              ة للحي ل األشكال األولي ب، مث دٌا من الكت يٌال ج ددٌا قل دقق أن ع ارئ الم آما يالحظ الق
ان        ذات لجوفم ايم، وتصوير ال دور آ اعى ل د تكررت    … الدينية أو تقسيم العمل االجتم خ ق إل

د      وفيرا لجه ا، ت رة وردت فيه ل م ى آ ا ف د اثبتناه وعة، وق داد الموس ى امت ا عل ارة إليه اإلش
 . رئ، وألن هذا التكرار محدود الحيز فى نهاية األمرالقا

ة        ا الطبع ى التزمته املة الت وقد التزمت الطبعة الجديدة نفس الخط الفكرى والنظرة الش
ى ر. األول اء، أذآ وعات اإلحص ى موض افة إل دنا إض داخل  فوج ا م ى : منه نيف إل التص

ل  مجموعات إضافية متداخلة، واالنحدار الداللى الرمزى، واآلث ار الخارجية البعيدة، والتحلي
ة انحدار، وأوزان          رات المستقلة ضمن معادل اط المتغي ة المفرطة، وارتب التتابعى، والمعاين

  .وغيرها.. المعاينة، واآلثار اإلحصائية 

ددٌا          عٌا متج ٌا واس دة اهتمام ة الجدي ذه الطبع ى ه س ف ابقة    –ونلم ة الس أن الطبع  –ش
دخل     بموضوعات االجتماع التطبيقى ال ى فى م ى تتجل دعوة   : ت رأى  (بحوث ال ى ال وفى   ،)إل

دور         دها ل م، من حيث تأآي ـاريخ العل عرض بعض التقارير البحثية ذات األهمية الرائدة فى ت
ر    وقد سلفت اإلشارة إلى . علم االجتماع فى خدمة السياسة االجتماعية  ان، وتقري ر آولم تقري

ان  اع التطبي . موينيه ن ضمن موضوعات االجتم لة   وم داخل متص دة م رز ع ى تب الفقر ق ب
ة  ) البطالة الدورية(والحرمان، والبطالة  ثالٌ والبطالة الموسمية، والبطالة البنائي ويمكن   .)م

أن نعد المداخل المتصلة بدراسات الجريمة وعلم اإلجرام هنا تعبيرٌا عن هذا التوجه التطبيقى 
داخل     ا م ن بينه ر م ه، أذآ دٌا ل ذ ا : وتأآي ة النواف ى   نظري ع المحل أمين المجتم ة، وت لمحطم
                                           

  . الحيز فى نهاية األمر



 

 

اعى ( دفاع االجتم ال ال ى مج ا ف باب ، و)وآالهم ابات الش ة(عص ة  ،)اإلجرامي والجريم
ا  . إلخ …السياسية، والجريمة االجتماعية، والجريمة المنظمة، ودراسة ضحايا الجرائم  آم

ل     ة، مث ى،   : تنتمى إلى هذه الفئة مجموعة من موضوعات البيئ اع البيئ م االجتم ة   عل والحرآ
 . البيئية الجماهيرية

داخل    ا م ويتصل االهتمام بالدراسات الثقافية فى هذه الطبعة الجديدة، وأضرب أمثلة له
الثقافة التكيفية، وثقافة الطبقة، والنظرية الثقافية، والمادية الثقافية، والدراسات الثقافية، : 

ورة الص   ورة الصناعية الثان  وعصر التنوير، والث ة ناعية، والث خ …ي ك  . إل أيضٌا   ويصدق ذل
ة  ى الموضوعات المنهجي دخل (عل ى وجه الخصوص م ارن، انظر عل ل الكيفى المق التحلي

ة عن طريق الحاسب        ابالت التليفوني وإعادة الدراسة، والمبحوث واإلخبارى، وإجراء المق
 . )إلخ…اآللى 

ى فع            ة ه ذه الطبع ى ه تجدت ف ى اس داخل الت ن الم ر م ب األآب ى الجان ن يبق ٌال ولك
ة  ة والطراف م بالمعاصرة الفائق ى تتس دة، الت ادين البحث الجدي الموضوعات والمشكالت ومي

وقد يهم القارئ أن أقدم له بعض أبرز تلك التجديدات فى علم . والدرجة الواضحة من الرواج 
داخل     ا م ى تتناوله ة، والت ة الثاني ة األلفي ى نهاي اع ف دز،  : االجتم ة لإلي ات االجتماعي الدراس

انى اآ ابع الياب اب الط رية (  تس وارد البش ى إدارة الم ات  ،)ف ل، والطبق اءة للطف واإلس
رة، والمجتمع   ة،    الخطي ت،     السبرنطيقى، والنظرة المحّدق ات، واإلنترن ا المعلوم وتكنولوجي

اة، والتحديث االنعكاسى  ة الحي دة، ونوعي ة الجدي دة، والبنيوي ة الجدي ات االجتماعي والحرآ
رج   ، )تأمل التحديث( ة، وب والقوميات الدينية، ومجتمع المخاطر، ونظرية الهوية االجتماعي

 . إلخ…، والتنمية المستدامة )بمعنى رمزى(المراقبة 

ولعله من السمات التى يحسن االلتفات إليها فى هذا العمل أنه ال يعبر عن رؤية فردية، 
إنما هو . وأيا آان رشده مهما آانت دقتها وشمولها، وال عن اجتهاد شخٍص، أيا آانت عظمته 

ادة وإشراف جوردون   اع، بقي م االجتم ى عل ٌا متخصصٌا ف ين عالم ة وثالث ة أربع د ورؤي جه
ا       . مارشال  فأعمال على هذه الدرجة من الشمول واإلحاطة ال يتسنى لمفكر واحد أن ينجزه
 . بمفرده

رؤى         ذه ال م وهو أن ه ار مه ك السمة اعتب ا وت   –ويرتبط بتل ددها وتنوعه ا  لتع  –عاونه
اع     م االجتم راهن لعل ليمة للوضع ال ا صورة معاصرة وس دم لن ى أن تق ذه . أفلحت ف وأن ه

الصورة ليست أسيرة اتجاه فكرى بعينه، وال أسيرة تراث علمى بالذات، وإنما هى تنفتح على 
ع        ى ساحته فى شتى المواق ة عل ة   : سائر التوجهات المؤثرة والحي ة والجغرافي وهى  . الفكري

م         مالحظة ذا العمل فى نهضة العل ل ه نؤآد عليها فى هذا المقام، ألننا نرى أنه لكى يسهم مث



 

 

  . االجتماعي فى بالدنا، فالبد أن تستقيم نظرته فى آافة االتجاهات

*     *    *  
 الجوانب الفنية للترجمة: سادسًا

وعة  وعة  –ألن الموس رح        –أى موس ى ش طلح، وعل ى المص اس عل ى األس وم ف تق
ذا العمل ومحرره فى     المفهوم، فأ رجو أن يتسع صدر القارئ لتسجيل وجهة نظر مترجمى ه

ين دون             ى نحو مع ا عل ة مصطلحات الموسوعة، وفى تعريبه ع فى ترجم ذى اتب األسلوب ال
ى أى نحو   ره، أو يتسم بطابع خاص عل دوين  . غي ى ت ع ف ذى اتب ذلك توضيح األسلوب ال وآ

ى ى، والتحفظات واإلجراءات الت ل العرب ك  المقاب ى ذل ذا . روعيت ف هم ه ل أن يس ا أم وآلن
ى    . العمل فى ضبط المصطلح السوسيولوجى العربى وتوحيده  ة عل وهو أمر يشجع فى النهاي
 . تيسير مهمة الترجمة فى حقل علم االجتماع لمن يأتى بعدنا

ة         •  ة ألحقت بقوسين يضمان إضافة معين ذه  . يجد القارئ أن بعض المصطلحات العربي وه
ه،     األقواس  ديل ل ة ب د بمثاب تتنوع وظائفها، فهناك آلمات بين قوسين تأتى بعد المصطلح، وتع

ين    دمناه، ووضعنا اآلخر ب اد فق ى اجته ادًا عل ا فضلنا اجته ادين، ولكنن ين االجته رق ب وال ف
 : ومن أمثلة ذلك. قوسين

 .)تكيف ثقافى(تثقف  * 

  ).آيان جمعى(تجمع  * 

 ).تطهير نفسى(تطهر  * 

 ).ارتباط شرطى( تشريط * 

 ).تسلسل تاريخى(تتابع  * 

 )فتشية السلع( تقديس السلع *  

د المصطلح أو           • ا تحدي ا قوسان يضمان آلمات وظيفته ارئ مصطلحات بجانبه آما يجد الق
 : من أمثلة ذلك. نطاقه

 )تناقض القوانين أو المبادئ( نزعة التناقض  * 

 )فى اإلدارة( المشارآة  * 

 )ىسياس( إنقالب  * 

 )خاصة فى القطاعين األولى والثانوى( تراجع التصنيع  * 



 

 

 )السكان( فترة تضاعف  * 

 )تحليل نفسى( عمل الحلم  * 

 )المأجور( العمل العاطفى  * 

 )اقتصادى أو اجتماعى( جيب  * 

 إلخ… ) بورديو ( الطابع االجتماعى الثقافى  * 

    :يضاحا لمصطلح، آما فى األمثلة التاليةوفى حالة أخرى يأتى الكالم بين القوسين ليقدم إ •

 )تحكم حكمًا مطلقًا( دولة مستبدة  * 

 )من جهة األب( قريب عاصب  * 

  ) ال تقبل إال عماًال نقابيين( مؤسسة مقفلة  * 

 ) فى مقابل التماثل( فرض التكامل  * 

 )اآتساب الطبقة العاملة بعض سمات البورجوازية( نظرية البرجزة  * 

 ) من خارج الجماعة( اغترابى  زواج * 

 ) تؤثر على التكلفة والربح( عناصر خارجية  * 

 ) الفاشستى، فرانكو، أسبانيا( حزب الكتائب  * 

 ) نظام االنتاج الرأسمالى المتقدم( الفوردية  * 

 ) أو التعرض للخطر( نموذج الخطر  * 

 ) تحول أفراد من الطبقة الوسطى أساسَا( البلترة  * 

د • ربيين   ويج طلحين ع ارئ مص ر ( الق ل  ) أو أآث ون آ ب أن تك لة، واألغل ا فص بينهم
المصطلحات الواردة بمثابة مترادفات، أى تملك نفس المشروعية، وتحظى بنفس القبول دون 

  :ولكننا رجحنا أحدها بتقديمه، مثل. مشكالت تذآر 

 شعور، عاطفة * 

 اإليثار، الغيرية * 

 ىاألنيميزم، المذهب الحيو * 

 االستعداد، ملكة * 



 

 

 زهد، تنسك * 

 رابطة، ارتباط * 

 أوتوقراطية، حكم مطلق * 

 . المعرفة النظرية، أو البادهة، أو المبنية على حسن التقدير * 

 . مجمع حضرى، بقعة حضرية * 

 .إيكولوجيا، علم البيئة * 

 تنشئة ثقافية، تكيف ثقافى * 

طلح االنجلي      • ا للمص دم فيه االت نق اك ح ت      وهن ا ليس ل، ولكنه ن مقاب ر م د أآث زى الواح
دان مختلف أو    مترادفات، بل يمكن أن يدل آل مقابل عربى بمفرده على معنى مختلف من مي

 : سياق مغاير، وذلك مثل

  Population آمقابل لـ. سكان، مجتمع البحث  * 

 Code آمقابل لـ . قاعدة، قانون، شفرة * 

 Cult  آمقابل لـ. عبادة، طائفة دينية  * 

 S. Institution آمقابل لـ . نظام اجتماعى، مؤسسة اجتماعية * 

  Manufacturing آمقابل لـ. تصنيع، صناعة تحويلية * 

 Methodology آمقابل لـ . علم المناهج، مناهج البحث * 

 Myth آمقابل لـ . أسطورة، خرافة  * 

 Popular Culture آمقابل لـ . ثقافة شعبية، ثقافة جماهيرية * 

 Praxis آمقابل لـ . التطبيق  العملى، الممارسة، العمل * 

  Regression آمقابل لـ) . إحصائى(نكوص، تراجع، انحدار  * 

ا أن            • ان، وأردن در اإلمك ة ق ة العربي ى اللغ ة إل رجم المصطلحات األجنبي وقد اجتهدنا آى نت
م        ويحدونا فى. نتجنب آتابتها بألفاظها األجنبية بحروف عربية  ذا العل ل ه ة فى نق ك الرغب ذل

ع  . ونعتقد أننا نجحنـا فى تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد. وأسراره وذخائره إلى لغة الضاد وم
ذلك اضطررنا فى نهاية األمر إلى آتابة عدد قليل من المصطلحات بلفظها األجنبى وحروف  

ى حد     عربية، إما لعدم وجود بديل، أو ألن المضمون طويل، أو ألنها اشته  ذلك اللفظ إل رت ب



 

 

ة حال فى أضيق الحدود، وبصفة          . يتعذر معه أن يروج بديل آخر لها ى أي ك عل ا ذل وقد فعلن
ط تثنائيا فق طلحات . اس ن المص وع م ك الن ن ذل ة، : وم ة، والبورجوازي ة، والفيدرالي الفابي

امانية، وحلق  ديا والش يبرنطيقا، والالتيفون ادرازجو، والس ا، والكومب وال، والبروليتاري ة الك
  .والكومبرادور

 

اهيم منسوبة       –بطبيعة الحال  –آذلك تحوى الموسوعة  • عشرات الصفات لمصطلحات أو مف
ذا   " السوسيولوجيا، وقد حرصنا عند ترجمتها أن نقصر استخدام : لعلم االجتماع  علم اجتماع آ

اع االقتصاد"  م االجتم ل عل ة، مث ة المعروف اع التقليدي م االجتم روع عل ى ف ى، والحضرى، عل
دينى  ائلى، وال خ … والع ًا    . إل ا اهتمام اع به م االجتم تغال عل ل اش ى يمث ا الموضوعات الت أم

تم بالموضوع      ( بزاوية الرؤية السوسيولوجية   ا أخرى ته ًال     )ضمن زواي ة فع ، فيكون من الدق
ذا    ة طالم        . استخدام الدراسة السوسيولوجية لك ا على تجنب استخدام آلمات معرب ا وحرصًا من

ر  د استخدمنا تعبي ا، فق ليم له ى س ديل عرب اك ب ذا" هن ة لك ل الدراسة " الدراسة االجتماعي ، مث
 . إلخ… االجتماعية للجسد، وللشيخوخة، ولالستهالك، وللحياة االجتماعية 

ة          • ادات فى ترجم دموا اجته ذين ق زمالء ال بعض ال ذار ل وفى هذا السياق أجدنى مدينًا باالعت
أثر باألسلوب      . ستطع أن أتقبلهابعض المصطلحات لم ا ى ت ة إل وأعتقد أن هذه الظاهرة راجع

تقاقية أصيلة،   . المغاربى أحيانًا، واللبنانى أحيانًا أخرى وقد يكون ثمرة قياسات واجتهادات اش
ك         . ولكنها غير موفقة  ى أردت مع ذل م، ولكنن ذا الحك انبنى فى ه د ج وربما يكون الصواب ق

وأسوق فيما . رضته فى النهاية اعتبارات توحيد النص فى مجموعه إثبات هذا التدخل، الذى ف
 -: يلى بعض األمثلة، فقد اعتمدت

 . النزعة الفردية بدًال من الفردانية * 

 . والنزعة التاريخية بدًال من التاريخانية * 

 .والتشكل النظامى بدًال من المأسسة * 

 . وبناء النماذج بدًال من النمذجة * 

ير*  ير     والتفس م التفس ير أو عل فة التفس وال  ( أو فلس ب األح دال) حس ن        ب  م
 . الهرمنيوطيقا

 . الخ.. والرفاهية بدال من الرفاه أو الرفاهة  * 

داخل     • ة أن م ارئ بداه واد  ( يعلم الق ا األصلية        ) أو م ة فى لغته ذه الموسوعة آانت مرتب ه



 

 

ًا    ًا هجائي رجم ال     . ترتيب د أن ت ان من الطبيعى بع داخل     وآ ة أن ترتب الم ى العربي أو ( عمل إل
دخًال    . ترتيبا هجائيًا عربيًا ) المواد  تمس م ويقوم ذلك على افتراض أن مستخدم الموسوعة يل

تش عن            تح الموسوعة، ويف ة إال أن يف ذه الحال ه فى ه ا علي ثًال، فم يعرفه بالعربية، آالطبقة م
 . الكلمة فى ترتيبها الهجائى فى حرف الطاء

ة     ولكنا ف ا األصلية، آكلم ادة فى لغته   SPSS كرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف الم
فى  . ، وال يعرف مقابلها العربى، أو الترجمة العربية التى اخترناها لهذا المصطلح  Gens أو

لمواد الموسوعة فى أصلها   ) أو مسرد(هذه الحالة يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى قائمة 
ة و  زى ومرتب دخل      االنجلي ل م ام آ ة، وأم ة األجنبي ا لألبجدي ادة(فق ة  ) أو م ه العربي ترجمت

ذه           . المستخدمة فى هذا العمل ر من ه د الثالث واألخي ة بالمجل ة ملحق ذه القائم ارئ ه ويجد الق
 .الموسوعة فى نهايته

ا     • ار إليه ع أش ى مراج االت إل وعة إح واد الموس ا م ى ثناي د وردت ف ه ق ارئ أن ويالحظ الق
ة      . استشهدوا بها أو أحالوا القارئ إليها  المؤلفون أو زود الترجم د أن ن ه من المفي وقد رأينا أن

ه      (العربية بقائمة تلك المراجع  رقم، يحدد مكان حيث يشار فى المتن عند ورود اسم المرجع ب
ة المراجع   ة            ) . فى قائم ة قائم دات الموسوعة الثالث د  من مجل ة آل مجل ا فى نهاي د أوردن وق

د  واحدًا مسلسًال بالمراجع التى وردت اإلشارة إليها ف مرقمة ترقيمًا ادى   . ى آل مجل وفى اعتق
وعين من         ًا ن ا تضم أساس احثين والمتخصصين ألنه أن مثل هذه القائمة تمثل خدمة حقيقية للب
دة    األعمال، إما أمهات الكتب، أو األعمال ذات الطبيعة الحديثة التى تعرض االتجاهات الجدي

 . أو تمثلها

دها  حر• صنا فى أعمال علمية أخرى، سبق لنا ترجمتها أو االشتراك فى ترجمتها، على تزوي
ه،   بعدد آبير من الحواشى والشروح والتعليقات، التى تعد مكملة للنص األصلى أو موضحة ل
ة           ة العلمي ى الجماع ى، أو ف ا العرب ى مجتمعن ة ف اظرة أو معاآس ورات من ة لتط أو عارض

فى   هذا العمل الضخم أن نستبعد الحواشى تمامًا، ولكننا حصرناهاولم نستطع فى . المصرية 
 . أضيق نطاق بسبب تضخم حجم المادة األصلية فعًال

ات • ائر الترجم ل س ة الموسوعات ليست مث ر من موضع أن ترجم ى أآث ك أن . أآدت ف ذل
ن حجر الزاوية فى الموسوعة هو المصطلح، وشرح مضمونه، وبيان استخداماته المتنوعة م 

رى        ة ألخ ة علمي ة اجتماعي ن مدرس ر، أو م ف آلخ ه،    . مؤل ًا بأآمل ى علم ت تغط وإذا آان
رجم    –مثل موسوعتنا هذه  –وروافده، وتفرعاته  أو المترجمون  ( فذلك يتطلب أن يحيط المت

 . إحاطة تامة بكل دقائق المصطلحات فى ذلك الميدان) 

رجمين     وتزداد المشكلة إذا آان العمل يشارك فى نقله إلى ا ة عدد من المت ومن  . لعربي



 

 

داد الموسوعة، وبصرف        ى امت شأن ذلك أن يفرض فرضًا توحيد ترجمة نفس المصطلح عل
ة موسوعة     . النظر عن شخص المترجم أو رأيه الخاص  ا فى ترجم ولذلك استرشدنا بتجربتن

ة    ة، بإعداد قائم موحدة   علم اإلنسان، وقام آاتب هذه السطور قبـل شروع الزمالء فى الترجم
د آل واحد من           ة لتكون بي ى العربي ة إل لجميع المصطلحات التى تضمها الموسوعة، مترجم

 . الزمالء قبل أن يشرع فى الترجمة

  

د تطلبت           اب ق ى طول الكت ى وحدة المصطلح عل اظ عل وبديهى أن اليقظة الدائمة للحف
ان    يتحمل المحرر    وفى آل األحوال   . من المحرر جهدًا خاصًا، آان مرهقًا فى بعض األحي

ئولية      ا يتحمل مس وحده أى خطأ فى ترجمة أى مصطلح، أو أى آلمة فى هذه الموسوعة، آم
 . أى خطأ أو تقصير فى أى جانب من جوانب العمل آله

*     *     *  
 ..ـدوبع

دنز    –ترى هل اشتط فى القول إن قلت   ونى جي يس من      - )١(مع أنت اع ل م االجتم إن عل
دايا "ة بشكل أنيق فى  الموضوعات التى تقدم ملفوف أآثر من أن نفض     "ورق اله ا ب ، ال تطالبن

تعملها  ذا الغالف المزرآش ونس ا ه ذات . عنه اع بال م االجتم وم  –وعل ائر العل أنه شأن س ش
ه    . محل خالف بطبيعته  –االجتماعية  د حول طبيعت أى أن هناك خالفات مستمرة منذ أمد بعي

ر ممن يسمون         وال يمثل ذلك نقطة ضعف، وإن . الحقيقية  ذلك فى أعين آثي دت آ د ب آانت ق
هم  اع "أنفس اء اجتم ذين        " علم ص، ال ارج التخص ن خ رهم م ين غي ى أع ين، وف متخصص

ل      اول أو تحلي ة تن أزعجهم أن يجدوا أن هناك عديدا من التصورات المتنافسة بخصوص آيفي
اع  م االجتم ى عل ة ف تم. موضوعات الدراس ذين يقض مضجعهم اس ك ال ى نظر أولئ رار وف

ك      ة حل تل الخالف والجدل حول علم االجتماع، وافتقاد اإلجماع فى أغلب األحوال حول آيفي
فهم يريدون . الخالفات، فى نظرهم أن تلك عالمة من عالمات فجاجة هذا العلم وعدم نضجه 

وانين   من علم االجتماع أن يكون مثل العلوم الطبيعية، ويطلبون منه أن يفرز مجموعة من الق
ة  ة وأثبتت صحتها            العام وم الطبيعي ا العل ى توصلت إليه وانين الت ك الق ه من    مع . تشبه تل أن

 الخطأ أن نصوغ علم االجتماع على غرار العلوم الطبيعية، أو على صورة شديدة القرب منها
. 

                                                 
انتونى جيدنز، مقدمة نقدية فى علم االجتماع، ترجمة أحمد زايد ومحمد محيى الدين : انظر آتابه ) ١(

  . )القضايا والمشكالت: علم االجتماع(الطبع، واالقتباس عن الفصل األول ومحمد الجوهرى، تحت 



 

 

 *     *    *  
  

  محمد الجوهرى            بريل أول أالقاهرة فى 



 

 

 المشارآون فى تأليف الموسوعة

 . مارشال، زميل بكلية نفيلد، جامعة أوآسفورد جوردون: المحرر  -
ات        : ديان بارتيل  - روك، الوالي ورك، ستونى ب ة نيوي اع المساعد، جامع أستاذ علم االجتم

 , المتحدة
 . إنجلترا. أستاذ علم االجتماع ، جامعة إيسيكس : تيد بنتون  -
رو      : دافيد بوشير  - ورك، ستونى ب ة نيوي اع المساعد، جامع ات  أستاذ علم االجتم ك، الوالي

 . المتحدة
 . أستاذ علم االجتماع، جامعة إيسيكس: جوان باسفيلد  -
 . أستاذ باحث فى علم االجتماع، جامعة إيسيكس: تونى آوآسون  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: إيان آريب  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة ليفربول: فيونا ديفاين  -
 . ية الشبان المسيحيين الدولية، لندنالمدير السابق لجمع: يوديت إنيو  -
 . مدرس األنثروبولوجيا االجتماعية، جامعة أوآسفورد: روجر جودمان  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة ايسيكس: جورج آوالنكيفيتش  -
يم  - اترين حك ل : آ ى ( زمي دن   ) آرس ة لن اع، مدرس م االجتم ى عل رج ف وريس جينزب م

 . لالقتصاد والعلوم السياسية
  . أستاذ علم االجتماع، جامع إيسيكس: هارلو مايكل  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: دافيد لى  -
 . أستاذ علم االجتماع، جامعة إيسيكس: دينيس مارسدن  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: مارى ماآنتوش  -
 . مدرس علم االجتماع، آلية بيرآبيك، لندن: ماآسين مولينو  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس :ليديا موريس  -
 . أستاذ األنثروبولوجيا االجتماعية، جامعة أدنبره: يوديث أوآلى  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: آين بالمر  -
دز   - ت رينول ة    : آي ة، منطق دارس، اإلدارة التعليمي ة للم ق اإلدارة المحلي و فري عض

 . سوثورك، لندن
ى مستوى الوحدات    مساعد مدير مر: دافيد روز  - آز بحوث دراسة التغير االجتماعى عل

 . الصغيرة، جامعة إيسيكس
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: آولين سامسون  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: أليسون سكوت  -



 

 

ى مستوى الوحدات          : جاآلين سكوت   - اعى عل ر االجتم دير مرآز بحوث دراسة التغي م
 . يسيكسالصغيرة، جامعة إ

 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: نايجل ساوث  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: أوريل سوليفان  -
ر   - ان تيرن م        : بري ى عل ث ف تاذ باح تراليا وأس ين باس ة ديك اع، جامع م االجتم تاذ عل أس

 . االجتماع، جامعة إيسيكس
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: ريتشارد ويلسون  -
 . مدرس علم االجتماع، جامعة إيسيكس: أنتونى وديويس  -

*     *     *  
 نبذة عن جوردون مارشال

ة أوآسفورد            د بجامع ة نافيل اع بكلي م االجتم تاذًا لعل ا أس . يعمل جوردون مارشال حالي
ه   ائس المشيخية  : "ومن بين مؤلفات اح (*)الكن ام    "واألرب ذى صدر ع ا عن   "، و ١٩٨٠، ال بحث
مالية ام  ، "روح الرأس ادر ع اع   "، و١٩٨٢الص م االجتم ب عل ى مناق ام   "ف در ع ذى ص ، ال

م      .  ١٩٩٠ تاذًا لعل ان أس ت أن آ وعة وق ذه الموس ر ه ى تحري راف عل ف باإلش د آل ان ق وآ
ذين             اتذة ال واد الموسوعة مجموعة من األس ع م ة جمي ام بكتاب ة إيسيكس، وق االجتماع بجامع

ة  د      . إيسيكس   آانوا يعملون آنذاك أعضاء بقسم االجتماع بجامع م تفرقت السبل ببعضهم بع ث
 . ذلك

*     *     *  
 مقدمة المحرر للطبعة األولى

اء       ن علم ز م ق متمي ا فري ى آتابته ام عل ًا، ق دًا تمام ًا جدي ة تأليف وعة مؤلف ذه الموس ه
ا           اع فى أوروب م االجتم ام عل رز أقس ى     . االجتماع فى واحد من أب ة باألساس إل وهى موجه

 . راستهم فى علم االجتماعالقراء الذين يبدأون د

تن    ولتيسير استخدام هذه الموسوعة حرصنا على تجنب استخدام االختصـارات فى الم
ارئ يمكن أن يجد          . آله  ى أن الق نط أسود يشير إل ادة بب تن الم وآتابة إحدى الكلمات داخل م

                                                 
الكنيسة المشيخية طائفة دينية بروتستانتية يقوم على إدارتها شيوخ منتخبون يتمتعون آلهم (*) 

 ) المترجم(            .بمنزلة سامية



 

 

ى  وهناك مواد أخرى تقتصر على إحالة القارئ . داخلها معلومات إضافية حول الموضوع  إل
مدخل أو مداخل أخرى، باعتبار المصطلح المشار إليه مرادفا لألول، أو أنها مشروحة بشكل 

رى    –أفضل  ة أخ ى مصطلحات قريب افة إل ة    –باإلض وعة الطويل واد الموس دى م ى إح . ف
ها          ارئ فرصة التماس يح للق ا صفات تحددها أن نت وحرصنا دائمًا بالنسبة لألسماء الملحق به

ة، أسرة  "ت الصفة، مثل األسرة النووية، فيمكن التماسها أيضًا تحت تحت اإلسم أو تح " نووي
ل    .  ى األق دًا عل وتورد آافة مواد الموسوعة الرئيسية، وآثير من المواد األقصر، مرجعًا واح

والمفروض . فى الموضوع يمكن أن يتيح للقارئ متابعة القراءة بشكل مستقل عن الموضوع 
ع     ذه المراج ل ه ون مث م      أن تك واء، رغ ى الس انيين عل ريكيين والبريط الب األم دة للط مفي

ر       ن اآلخ زه ع دين وتمي ى البل اع ف م االجتم اريخ عل تالف ت واد   . اخ اك بعض م ا أن هن آم
 . الموسوعة التى تخاطب القراء على ضفتى األطلنطى فى اتجاهين متمايزين بعض الشئ

ة واضحة،      واة نظري ع بن ه يتمت ه تتسم بالسيولة      أما علم االجتماع نفسه فإن ولكن تخوم
د     . يمكن تحديده بشكل ساطع الوضوح  وعدم التحديد على نحو ال ذه السمة تع ـة أن ه والحقيق

ا إال  ى ال يمكن اقتحامه ا من دراسة المشكالت الت ا تمكنن اع، إذ أنه م االجتم ا عل إحدى مزاي
ل       ة، ب ائل االجتماعي رًا من المس ائل     بتضافر عدد من العلوم، والتى تمس آثي ك المس أغلب تل

ى       . فعًال  اع مصطلحات تنتمى إل م االجتم تغلون بعل من هنا يكون من المرجح أن يواجه المش
ذا تتضمن   . التخصصات العلمية القريبة منا آعلم االقتصاد، وعلم النفس، واألنثروبولوجيا  له

نها يمكن أن الموسوعة عددًا من المداخل التى تنتمى باألساس إلى علوم اجتماعية أخرى، ولك
 . تكون مفيدة أيضًا لدارسى علم االجتماع

ويالحظ أن موسوعات علم االجتماع التى صدرت فى السنوات األخيرة باتت تتضمن   
العلم         تغلين ب اة بعض المش نسبة متزايدة من المواد المخصصة لتقديم عرض موجز لسير حي

اريخ      ويالحظ على تلك العروض أنها ال تزيد فى . فى الوقت الراهن  ر من ت ى أآث الغالب عل
وال أجد مبررًا واضحًا لهذا األسلوب  . الميالد، واالنتماء الوظيفى، وقائمة مختصرة بمؤلفاته 

فى عرض سير العلماء، إذ أن الموسوعات المشار إليها تستهدف تقديم دليل يرشد القارئ إلى 
ه     تغلين ب روحة للمش ة مش ديم قائم يس تق م ومصطلحاته، ول ادة العل ك أن   .م ى ذل يضاف إل

ه من المستحيل     ًا   –الدراسات التمهيدية التى سبقت وضع هذه الموسوعة قد أوضحت أن عملي
م      – ن ه د م ى تحدي زمالء عل ائر ال اع س ى إجم ل إل اع  "أن تتوص اء االجتم رز علم أب

تنوع واتساع موضوع علم االجتماع  –جزئيًا  –وقد يكون من أسباب ذلك . لهم " المعاصرين
ذين أصبحوا       . نفسه  اع إال أولئك ال اء االجتم ولذلك لم نضمن هذه الموسوعة أعالمًا من علم

ا         م فيم اريخ العل ى ت أثيرهم عل ًا بسبب ت هم أنفسهم موضوعًا للدراسـة فى علم االجتماع، طبع
د  اء  . بع اء األحي تبعاد العلم ا اس الم أيض ار األع ايير اختي ن مع ذه . وم ت ه ذلك تناول ول



 

 

ون     الموسوعة ماآس في اول روبرت ميرت م تتن ا، ول أو جون    (*)بر، وارفنج جوفمان وغيرهم
ورب  د ث اع     . جول اء االجتم بعض علم دم التعرض ل ا بع د ألزمن ار ق ذا االعتب ك أن ه وال ش

م      دان العل ة الواضحة   . المعاصرين، الذين أصبحت أعمالهم موضوعًا للدراسة فى مي واألمثل
م الموسوعة       أنتونى جيدنر، ويورجن هابرما: على ذلك  رد له م تف ذين ل و، ال س، وبيير بوردي

اة      . موادًا مستقلة لعرض سير حياتهم  د الحي ى قي ار الوجود عل وقد يرى بعض القراء أن اعتب
ع أن  . يصح أن يكون له مدلوًال بيولوجيًا، ولكن ال يصح أن يكون له مدلوًال فكريًا  ولكن الواق

ن    اة أى م ير حي اول س تقلة تتن واد مس ارة   تضمين م يًال بإث ان آف اء آ اع األحي اء االجتم علم
ـرون    –بين أبناء الجيل المعاصر  –خالفات ال حل لها  اء المؤث أو  –حول تحديد من هم العلم

يهم    م         –المختلف عل تقلة له واد مس راد م رر إف ذى يب در ال ارئ أن آراء    . بالق ئن الق ا نطم ولكن
ا وال شك فى     م تناوله ى تنتمى       وأعمال آل أولئك العلماء قد ت داخل الموضوعات الت سياق م

ادة      ا م ة،  إليها، مثل تناول آراء هابرماس فى ثناي ة النقدي ون فى     النظري وآراء روبرت ميرت
 . الحراك االجتماعىوآراء جولد ثورب فى مادة  الالمعيارية،إطار مادة 

 وآان جميع المشارآين فى تأليف هذه الموسوعة وقت العمل فيها يعملون أعضاء هيئة
ان تصادف أن  دة وإن آ ة المتح ة إيسيكس، جلوشستر بالمملك اع بجامع م االجتم دريس بقس ت

 . انتقل بعضهم فيما بعد للعمل بجامعات أخرى

 *     *    *  
 مقدمة المحرر للطبعة الثانية

ى   قمت عند إعداد الطبعة الثانية بمراجعة وتوسيع الجانب األآبر من نص الطبعة األول
داخل     حيث أضيف إلى هذه ا.  ددًا من الم لطبعة أآثر من مائة وخمسين مدخًال جديدًا، تضم ع

ة  ية الطويل ة   . األساس والى خمس ابقتها بح ن س ة ع ذه الطبع ك اإلضافات زادت ه ة لتل ونتيج
 . وأربعين ألف آلمة

ا   آما قمت فى هذه الطبعة بتصحيح عدد قليل من األخطاء الطفيفة التى لفت نظرى إليه
راء            .  قراء الطبعة السابقة ر من الق ى عدد آبي ذه الفرصة آى أوجه الشكر إل ولذلك أنتهز ه

فورد        ة أوآس ر جامع ى دار نش ّى أو إل وا إل ذين آتب ب     . ال ى الغال وى ف ات تح ى خطاب وه
ر عن اإلعجاب بالعمل فى              ى التعبي ا اقتصر بعضها عل ل، آم دة لتطوير العم مقترحات مفي

ة فى       وقد اقترح على واحد ممن راسلونى من. مجمله  ة متكامل ة ببليوجرافي الهند إضافة قائم
ده       ا يفي ل م دارس بمث د ال ن أن تفي ة يمك ذه القائم ل ه أن مث ع ب م أقتن ى ل اع، ولكن م االجتم عل

                                                 
 )المترجم. (١٩٩٤ام حيث لم يكن قد توفى بعد وقت صدور الطبعة األولى من هذه الموسوعة فى ع(*) 



 

 

داخل        دخل من الم ة آل م األسلوب الذى اتبعته فى إثبات المراجع المناسبة داخل أو فى خاتم
ى  وهكذا أبقيت فى هذه الطبعة على الن) . حسب األحوال( . مط الذى سارت عليه الطبعة األول

ع  م أقتن ذلك ل ن الموضوع   –آ راءة ع ى الق د أن توسعت ف وم   –بع ى المرح ه عل ا اقترح بم
اذا شعر          (*)األستاذ هانز أيزنك ه لم ى في ز يشرح ل اء إرسال خطاب متمي ، وآان قد تجشم عن

دة   قد افتقر إلى التوازن فى عرض    – على األقل –بأن أحد مداخل الموسوعة  الشواهد المؤي
رغم من أن مناقشة موضوع     . والمعارضة للفروق الوراثية فى السلوك اإلنسانى  هذا على ال

ذآاء" ذا الموضوع      " ال ول ه دث ح ات واآلراء األح ت بعض المؤلف ث غط عت بحي د اتس ق
 ).والتى مـازال بعضها محل جدال(

ذه      ا ه ى حوته ان   وقد اضطلعت بالدور األآبر فى تأليف اإلضافات الت ـة، وإن آ الطبع
ة     د تفضلوا بكتاب يكس ق ة إيس اع بجامع م االجتم ن قس ابقين م زمالء الس بعض األصدقاء وال

ة     ذه الطبع دة خصيصًا له نهم   . بعض المداخل الجدي ب،     : وأذآر م ان جري ونى آوآسون، إي ت
اوث          ل س ون، ونايج يان نيكس ى، وس اجى ل يم، وم اترين حك ز، وآ ا جيتن ق أن . ديان والح

وعة ق  داخل جد     الموس ن م وه م ا آتب ل م رَا بفض نت آثي ائح     د تحس ن نص دوه م ا أب دة وم ي
 . وفيما عدا هذا فأنا مسئول تمام المسئولية عن أى قصور فى هذا العمل. وتوجيهات

 ١٩٩٧أوآسفورد 

                                                 
  )المترجم(      .أستاذ علم النفس األشهر(*) 



 

 

  )أ(حرف 
  Genocide                  إبادة جماعية

ثم تبناه بعد ذلك ميثاق األمم العالمية الثانية رافائيل لمكن، مصطلح صكه أثناء الحرب 
آيف نعّرف : جتماع بخمس قضايا فى هذا الصددولقد اهتم علماء اال. ١٩٤٨المتحدة عام 

جماعية، والتحليل بادة الوالظروف التى تؤدى إلى اإلالمصطلح، تجليات أنماطه المختلفة، 
ولكن بالنسبة للجالدين ليها، ليس فقط بالنسبة للضحايا، والنتائج المترتبة عالتاريخى لها، 

وتوجد أفضل مناقشة عامة للموضوع فى مؤلف شالك ). الذين يقومون بالقتل واإلبادة(
 .)*)(١( ١٩٨٩وجوناسون بعنوان تاريخ وسوسيولوجيا اإلبادة الجماعية، الصادر عام 

فهل يمكن النظر إلى . مكونات ظاهرة اإلبادة الجماعيةوهناك خالفات عديدة حول 
أنها  مطاردات السحرة التى انتشرت فى أوروبا القرنين السادس عشر والسابع عشر على

روشيما بالقنابل الذرية فى نطاق وهل يمكن أن يدخل ضرب هينوع من اإلبادة الجماعية؟ 
وإن . ًا فعًال بكل صور القتل الجماعى الواسع النطاقآان المرء مهتم إذا ماى، القتل الجماع

 .آانت عملية قصف هيروشيما صورة فريدة ووحيدة تقريبًا

اإلبادة الجماعية وقوة الدولة،  :القتل: "ولقد عرف إيرفنج هوروتس فى آتابه بعنوان
والمنظم لألفراد األبرياء  التدمير البنائى"عرف اإلبادة الجماعية بأنها ) ٢(١٩٨٠الصادر عام 

وعادة ما يتجه القتل الجماعى إلى جماعة خارجية ". بواسطة األجهزة البيروقراطية للدولة
تعرف بأنها أقل إنسانية، آما يتضمن وجود سلطة بيروقراطية مرآزية قادرة على إدارة 

فى وآانت هذه العملية تتضمن . عمليات اإلبادة على نطاق واسع وبطريقة الشخصية
آما (الماضى قتل آل السكان فى الحرب أو التضحية بجماعات آبيرة من أجل أغراض دينية 

). األوالد الصغار آقربان لآللهةالتى يضحى فيها ب Carthage هو الحال فى ديانة الكارتاج
إال أقل حد من  )القائمين بعمليات اإلبادة(وفى العهود القديمة لم يكن يلحق بالجالدين 

  .األضرار

الجماعية ترتبط بظروف الحداثة،  ولقد ذهب البعض إلى أن الظروف المصاحبة لإلبادة
عصر القتل الجماعى ليس فى آان  – لم يكن بحال قرنًا للتقدمالذى  –وأن القرن العشرين 

فمحرقة النازى،  وعمليات التصفية التى قام بها ستالين،  واألنشطة المتصلة . ذلك مراء

                                                           
  لمراجع فى نهايةاألرقام الواردة فى المتن تشير إلى رقم المرجع المذآور فى قائمة ا(*) 

  )المحرر(                .الموسوعة



 

 

التى أطلقها الخمير الحمر فى آمبوديا، آل هذه " حقول القتل" أو " العام صفر"بشعارات 
محرقة بعنوان الحداثة وفى دراسة لل. مثلة للقتل اإليديولوجى الحديثآثيرًا ما توصف بأنها أ

ذهب زيجمنت باومان إلى أن عمليات القتل الجماعى التى  )٣(١٩٩٠صدرت عام والمحرقة، 
 وللظروف المصاحبةللجانب األسود للحداثة، إال عرض قام بها النازى ما هى 

وقد يكون  .النطاق، والتكنولوجيا المكثفة، والسيطرة اإليديولوجية للبيروقراطيات الواسعة
أو (ولكن المؤآد أن التاريخ قد شهد صورًا أخرى آثيرة للقتل الجماعى : هذا الرأى مبالغًا فيه

  ).اإلبادة الجماعية

 Cousins              أبناء العمومة أو الخؤولة

  .وأبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة،: انظر

 Cross-Cousin            أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة

يستخدم مصطلح أبناء عمومة أو خؤولة متقاطعة فى نظرية القرابة لوصف أبناء وبنات 
لجنس المغاير للقريب باشرين، أى الذين يكون آباؤهم من االعمات وأبناء وبنات األخوال الم

وتتباين المجتمعات فيما إذا آانت تحرم أو تفضل الزواج بين أبناء ). وأخ األمأخت األب، (
د تايلور فى إدخال هذا المصطلح، ويرجع الفضل إلى إدوار.المتقاطعينالعمومة أو الخؤولة 

والتى ، "األبنية األولية للقرابة"سة كثفة فى دراولكن آلود ليفى شتراوس استخدمه بصورة م
آان يقصد بها القواعد التى تحكم صور التحريم والتفضيل فى الزواج بين أبناء العمومة أو 

  .الخؤولة المتوازية والمتقاطعة

 Parallel Cousins      أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية

مومة أو الخؤولة على أبناء العيستخدم هذا المصطلح فى نظرية القرابة ليدل 
) وبنات(وأبناء العم، ) وبنات(أى أبناء النوع، حيث يكون آباؤهم من نفس المباشرين، 

وتعرف بعض المجتمعات قواعد محددة تحظر الزواج . إخوة واآلباءالخالة، فاألمهات إخوة، 
  .و الخؤولة المتقاطعةأبناء العمومة أ: أنظر أيضا.  بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية

  Fatherhood                    األبوة

مفهوم شائع فى الحياة العادية،  ولكن آثيرًا ما يستخدم بشكل فضفاض من قبل علماء 
، )بحيث يقال إبن فالن(رجل يمكن من خالله تتبع روابط االنتساب : االجتماع،  حيث يعنى



 

 

ليست بالضرورة عالقة (عالقته أو رجل تنتقل من خالله حقوق الملكية،  أو رجل تؤدى 
المعترف بها بطفل إلى منح هذا الطفل عضوية اجتماعية آاملة فى المجتمع،  أو ) بيولوجية

رجل تؤدى عالقته المعترف بها بطفل إلى منح هذا الطفل عضوية جماعة اجتماعية داخل 
لمجتمعات وتختلف ا.  المجتمع،  أو أى عالقة مرآبة من أآثر من عنصر من هذه العناصر
  .فى استخدام المفهوم وفقا لما يسود فيها من نظم لالنتساب ونقل الحقوق

 Paternalism              السلطة األبويةاألبوية، 

القات االجتماعية التى يقوم فيها مصطلح فضفاض يستخدم فى الغالب للداللة على الع
ويعنى . رعيته رعايته لتابعيه أوالطرف المسيطر بتبنى اتجاهات وممارسات تدل على 

آما . على حياة رعيته أو تابعيه -حيببال تر-المفهوم ضمنًا أن هذا الطرف المسيطر يتطفل 
وفى  القوةيشير المفهوم إلى وجود قدر من عدم المساواة الصارخة فى الوصول إلى 

 .ممارستها

وقد وصفت مجموعة متنوعة من العالقات االجتماعية بأنها ذات طبيعة أبوية، وحللت 
العالقة بين األزواج والزوجات، والسيد والعبد، صاحب العمل : على هذا األساس، من بينها

وقد اعتبر الباحثون أن العالقة بين بعض أصحاب المصانع ومستخدميهم . والمستخدم عنده
التصنيع آانت من هذا النوع األبوى، من ذلك العالقات التى آانت معروفة فى أوائل عصر 

محدودة بحدود على الطرف الطرف المهيمن يمارس قوة تكاد تكون غير وآان . فى الغرب
آوسيلة لضمان تحقيق ب المصانع األوائل قد حاولوا، وإن آان يالحظ أن أصحا. التابع

أو ، )ذات طبيعة أخالقية(ات معنوية أن يحولوا عالقات القوة إلى عالق الضبط االجتماعى،
وقد تم تحقيق ذلك عن . إلى سلطة تقليدية طرةسيمن  - فيبرحسب مصطلح ماآس -يحولوها 

واألنشطة إعطاء الهدايا بشكل دورى، : قبيلطريق تنظيم وترسيخ بعض الممارسات من 
ام المصنع بإنشاء مساآن للعمال، وقياإلحسان، واألنشطة التعليمية،  الدينية التى تقوم على

ومن . بالشرآةلمرتبطة سسات التطوعية والنوادى اوعمل مشروعات للضمان، ودعم المؤ
الدراسة التى قام فيها باتريك جويس تنظيمًا لهذه الصور من األبوية، أآثر الدراسات دقة و

بدراسة سيطرة أصحاب العمل واالستجابات العملية من جانب العمال فى مصانع النسيج فى 
 العمل،: "آتاب بعنوانوهى التى صدرت فى  شمال انجلترا إبان العصر الفيكتورى،

  .)٤(١٩٨٠،  عام "والسياسةوالمجتمع، 

واالعتقاد الذى ساد بشأن هذه العالقة األبوية أن ممارستها على هذا النحو عبارة عن 



 

 

فى الظاهر وفى -مع آونها عالقة ممزقة قامة عالقة وإضفاء شرعية عليها، وسيلة إل
آما آان يعتقد . تقوم على التدرج الهرمى واستغالل الطرف المسيطر للطرف اآلخر -الحقيقة

طبقة الحاآمة دون أن هذه العالقة األبوية تخدم مصالح الرجال ال مصالح النساء،   وتخدم ال
ومع ذلك فقد آان من الصعب أن تثبت . السادة البيض دون العبيد السودأو البروليتاريا، 

 -) ظة بدقةأى المنظمة والمحفو(الكتابات حول الموضوع إمبيريقيًا أن االستجابات الطقوسية 
من جانب الطرف الخاضع تجاه  -عادة اإلذعانوالتى تكون استجابات قائمة على 

ول األمر الواقع أو أن هذه االستجابات تدل على قب. راتيجيات األبوية من جانب سادتهماالست
أو ما اصطلح على (وأنها ليست سوى تحكم خارجى محسوب فى االنطباعات اإلقرار به، 

  .)لمتكلف الذى ليس أمام الضعفاء العاجزين سوى أن يتخذوهالوضع ا: تسميته

          Vassalage                 عبوديةأتباع، 

  .اإلقطاع: انظر مادة

 Social Trend               اجتماعى) تيار(اتجاه 

ويستخدم  ).مؤشر(دليل تجميعى أو  بمؤشر اجتماعىنمط ملحوظ من التغير يعبر عنه 
ية التى توضح شارة إلى التقارير االجتماعية القومالمصطلح أيضا بشكل فضفاض لإل

  .والبيانات التى تجمع على فترات زمنية منتظمة لتوضيح التغيرالتوزيعات العامة، 

 Nomothetic              االتجاه اإلسمى فى الفلسفة

  .االتجاهات الفردية فى مقابل االتجاهات التعميمية: انظر

 Attitudes, Attitude Research     بحوث االتجاهاتاتجاهات، 

أو ناه الفضفاض بأنه توجه نحو شخص، أو موقف، أو نظام، يعرف االتجاه فى مع
أو يعرف بشكل مختلف عند أو اعتقاد آامن وراءها، قيمة عملية اجتماعية، يعد مؤشرًا على 

 من السلوك المالحظ فقط، أولئك الذين يصرون على أن االتجاهات ال يمكن أن تستنتج إال
 .تجاه األشخاص والمواقف) متسقة إلى حد ما(تبارها ميل للسلوك بطريقة ما باع

وقد بذل علماء النفس االجتماعى واالجتماع جهودًا آبيرة فى قياس االتجاهات واآلراء 
ووجهات النظر إزاء المجتمع آكل، أو إزاء بعض العالقات واألحداث التى تحدث بداخله، أو 

عكس تحيزات أآثر رسوخًا التى تعد أقل قابلية للتغير، وتساسية، اء تحديد وقياس القيم األإز



 

 

وتدرس االتجاهات فى آن واحد آبديل للقياس المباشر للسلوك وألنه يفترض عادة . وعمقًا
ويتناول بعض العلماء االجتماعيين االتجاهات . انه تنبئ عن السلوك) فى بعض األحيان(

آما هى الحال فيما يطلق عليه أساسية لألفراد،  ات هامة فى حد ذاتها، تعكس مالمحآمتغير
 ."الشخصية التسلطية"

خذ على سبيل المثال . الكم الضخم من بحوث االتجاهات وليس من العسير تفسير
فليس من اليسير مالحظة وقائع التفرقة العنصرية،  فضًال . ظاهرة مثل التفرقة العنصرية

وبديل ذلك عند . وإن آانت ال تخلو من الداللة عن أن الوقائع المنعزلة قد ال تكون ممثلة
إجراء المسوح أن نسأل الناس أن يحدثونا عن سلوآهم،  ولكن هذا األسلوب يتعثر بالنسبة 

واألسلوب اآلخر . ات الطبيعة االفتراضية الخالصةأو ذف التى لم يسبق مواجهتها أبدًا، للمواق
والميزة التى يوفرها هذا . يمهم المعلنةهو أن تجمع بيانات اتجاهية حول توجهات الناس وق
 .األسلوب هى أن األسئلة المطروحة تبدو مناسبة للكافة

أو -ولكن الواقع يدلنا مع ذلك، على أن العديد من الناس ال تكون لديهم آراء محددة بدقة 
فضًال عن -ويذهب البعض . جتماعحول الموضوعات التى قد تهم علماء اال -حتى سطحية

فة المجتمعات الصناعية القول بأن فكرة االتجاهات ترتبط ارتباطًا وثيقا بثقاإلى  -ذلك
وجهات نظرهم فى القضايا التى يتم فيها دعوة المواطنين بصفة منتظمة للتعبير عن الغربية، 
ولكن المؤآد أن مقاييس . إما بصورة مباشرة أو عن طريق صناديق االقتراعالعامة، 

فس الكيفية فى فى المجتمعات الغربية ال يمكن أن تستخدم بن االتجاهات التى تم تطويرها
فحتى السؤال المقنن البسيط حول اإلشباع الوظيفى يولد نمطًا مختلفًا من . الثقافات األخرى

ال فى االستجابة حال استخدامه فيما وراء حدود المجتمعات الصناعية الغربية آما هى الح
ومدى مصداقية  التمرآز حول الساللةر حول نزعة ويدور حوا. اليابان على سبيل المثال

خاصة تلك التى تم تطويرها على مدار العقود تجاهات عبر الثقافات المختلفة، مقاييس اال
 .الثمانية المنصرمة

 تطلب األسئلة عن االتجاهات من الناس أن يوافقوا أووفى أآثر مستوياتها بساطة، 
أما التكنيكات األآثر إحكاماًً لقياس . ا نعم أوال لشئ ماأن يقولويرفضوا، يقبلوا أو ال يقبلوا، 

فتشتمل على  -عةوالتى نستعرضها تحت عناوين فرعية مستقلة فى هذه الموسو-االتجاهات 
تباين ومقياس ثرستون ومقياس أوسجود ل، Liker سهل االستعمال لليكرتالمقياس الراسخ، 

التجاهات مع السلوك الذى تتطابق فيه ا(، المسافة االجتماعية لبوجاردوس ومقياسالداللة، 
وهناك العديد من اختبارات الشخصية ومقاييس االتجاهات . ومقاييس جوتمان، )االفتراضى



 

 

والقدرات التى تم تطويرها فى الواليات المتحدة وأوربا الستخدامها فى األغراض التجارية 
وتستخدم . ر الموظفينة أصحاب العمل ووآاالت التشغيل، آجزء من عملية اختيابواسط

استطالعات أنواع مختلفة من مقاييس االتجاهات فى بعض األحيان فى صورة مبسطة فى 
والمقاييس السوسيومترية، وعلم معلن، وتتدخل بحوث االتجاهات فى دراسة السلوك ال .الرأى

يًا أيضًا ارتباطًا عّلواألهداف التى ترتبط والتفضيل،  ث الدافعية،وبحواجتماع المعرفة، 
فترات متساوية : أنظر أيضًا. البحث فى علم النفس االجتماعى وآافة مجاالتبالسلوك، 

  .األخالق البروتستانتيه وأطروحة البعد،

 Humanistic Sociology    االتجاهات اإلنسانية فى علم االجتماع 

التى تراها تلك (يقصد بها بحوث علم االجتماع التى تعارض المناحى الميكانيكية 
حى المجردة،  والمناالمنهجية التى تتسم بالمغاالة،  والمناحى ذات التقنيات) تجاهاتاال

فى "اجتماعيًا وتحاول هذه االتجاهات أن تقدم عوضًا عن ذلك تحليًال . والمناحى الحرفية
النقاد والتنويريين، والمراقبين والشراح "وبذلك فإن أصحابها يلعبون دور ، "خدمة اإلنسانية

ويعد ) ٥(.١٩٧٨الصادر عام " علم االجتماع من أجل من؟: تاب الفريد ماآلونج لىآ: انظر(
رايت ميلز غالبًا مثاًال بارزًا لهذا االتجاه،  وقد تأسست منذ السبعينيات رابطة لعلم االجتماع 

مقرها الواليات المتحدة تصدر مجلة  Association For Humanist Sociology  اإلنسانى
ولقد حدد آين بالمر فى   .Humanity and Society" اإلنسانية والمجتمع"خاصة عنوانها 

وثائق : انظر آتابه(عرضه التمهيدى للمشكالت والتراث فى منهج علم االجتماع اإلنسانى 
اهتمامًا "فهو يولى : نسانىأربعة محكات لعلم االجتماع اإل. )٦()١٩٨٣الحياة، الصادر عام 

وآيف يب األفراد للضوابط االجتماعية، موضحًا آيف يستجللذاتية اإلنسانية واإلبداع 
بالخبرات اإلنسانية "وذلك ألنه يهتم ، "بى فى تشكيل عالمهم االجتماعىيقومون بدور إيجا

ويكشف ". ماعى واالقتصادىعبر تنظيمها االجت - آالكالم والمشاعر واألفعال -الملموسة 
وعى ذاتى لدى عالم االجتماع " وجودو، "يمة وطبيعية بمثل هذه الخبراتألفة حم"عن 

بالدور األخالقى والسياسى نحو تحقيق بناء اجتماعى به قدر أقل من االستغالل والقهر 
 ."والظلم

علم االجتماع اإلنسانى  Nisbet وتجسد أعمال عالم االجتماع األمريكى روبرت نيسبت 
ومبيا حتى تقاعده عة آولآان نيسبت يشغل أستاذ آرسى ألبرت شفايتزر لإلنسانيات فى جام(

الصادر عام  البحث عن المجتمع المحلى،: ومن أعماله الكتب التالية). ١٩٧٨فى عام 
  ،١٩٧٥، الصادر عام وأفول السلطة ،١٩٦٦الصادر عام   وتراث علم االجتماع، ،١٩٥٣



 

 

 )٧(.١٩٨٨الصادر عام   والعصر الحاضر، ،١٩٨٠الصادر عام  وتاريخ فكرة التقدم،
علم االجتماع بكل من الفلسفة والتاريخ،  ) أو تضفير(لمميزة لكل أعماله هى مزج والسمة ا

ت آواحد من وقد صنف نيسب .ن يرى أنها يجب أال تنفصم أبدًاوهى العلوم الثالثة التى آا
وتهتم غالبية . آان من أصحاب االتجاه األخالقىومن المؤآد أنه المحافظين المحدثين، 

فى الدولة  القوةألزمة األخالقية للحداثة، وبعملية ترآيز مؤلفاته بدراسة وفحص ا
المذهب : انظر آذلك مادة).  التحررية(لمذهب الحرية البيروقراطية،  والتراث الغامض 

  .اإلنسانى

   االتجاهات الفردية فى مقابل االتجاهات التعميمية

Ideographic Versus Nomothetic Approaches 

-تلك المناهج التى تبرز الجوانب الفريدة للظواهر الفردية يشير المصطلح األول إلى 
على النقيض من ذلك نجد أن .  آما فى التاريخ والسيرة الذاتية -ذات الخصوصية التاريخية

ياة الخاصة بالح) التى تماثل القانون(المصطلح الثانى يسعى نحو استخالص األحكام العامة 
وترجع . ق والمنهج المستخدم فى العلوم الطبيعيةيحاآى المنطوهو، فى ذلك، . االجتماعية

أواخر القرن التاسع وأثارت مناقشات حامية، فيند لباند التفرقة إلى الفيلسوف األلمانى فيلهلم 
بين مشايعى فى ألمانيا والمجر،   Methodenstreitالذى عرف باسم الجدل المنهجى (عشر 

. جتماعية والثقافية والتاريخيةالعلوم اال االتجاهات الفردية واالتجاهات التعميمية داخل
فى هذه المناقشات،  خصوصًا نظريته  فيبروتصب العديد من الكتابات المنهجية لماآس 

آما أن هذه القضايا أصبحت أآثر انتشارًا من خالل لخاصة بصياغة األنماط المثالية، ا
وم االنسانية والعلوم العل: أنظر أيضًا مواد .أولبورتالكتابات السيكولوجية لجوردون 

  .الطبيعية، وتاريخ الحياة

 Phratry             اتحاد العشائر، البطن، النصف

يعتمد التنظيم االجتماعى فى آثير من المجتمعات قبل الصناعية على الجماعات القرابية 
ولكن هذه الجماعات تعود فترتبط . التى تقوم على االنتساب فى خط الذآور أو فى خط اإلناث

) فى بعض الحاالت(وفقًا ألسس غير قرابية مكونة جماعات أآبر،  هى التى أسماها معًا 
ومن أمثلة هذه الجماعات بعض قبائل .  اتحادات العشائر أو البطونمورجان األنثروبولوجى 

وفى بعض المجتمعات األخرى .  الهنود الحمر األمريكيين وقبائل سكان أستراليا األصليين
التى تكون جماعة انتساب فى ( Clanابية الكبيرة أو الممتدة العشيرة تتضمن الجماعات القر



 

 

والشائع اليوم أن ).  جماعة انتساب فى خط األب( gens والعشيرة األبوية ) خط األم غالبًا
يطلق اسم اتحاد العشائر أو البطن على أى اتحاد عشائرى تقر العشائر المكونة له بنوع من 

لك نجد فى أغلب األحوال أن اتحاد العشائر يقوم على مبدأ تقسيم ولذ.  العالقة التى تجمعها
فهو عبارة عن انقسام ) أو الفخذ(أما النصف .  العمل أو بعض الوظائف الشعائرية المتميزة

المجتمع إلى نصفين،  اعتمادًا على أى مبدأ من المبادئ،  آاتباع مبدأ التنظيم الثنائى فى 
ومع ذلك فإن آل هذه .  خاصًا من أشكال اتحاد العشائرالمجتمع آكل،  وهو يعد شكًال 

مختلفة  المصطلحات تتعرض للتغير والتقلب تبعًا لتغير السياق،  بحيث باتت تستخدم بمعان
ولهذا يتعين على دارسى الجماعات القرابية أن يقبلوا التعايش مع . عن بعضها أشد االختالف

التى قد يسئ الباحث اختيارها فى (لحات قدر آبير من التباين فى استخدام هذه المصط
،  وعليهم أن يتحققوا بكل دقة ويوضحوا التعريفات واالستخدامات الخاصة لكل )األصل

  .مصطلح فى الظروف المختلفة

 Attitudinal Consistency          اتساق االتجاهات

  المادة التالية: انظر

 Cognitive Consistency              اتساق معرفى

اق المعرفى إلى خبرة اعتناق األفكار أو المعتقدات او االتجاهات،  أو يشير االتس
ويقابل االتساق المعرفى القطبية التى .  التصرف على نحو ال يتعارض مع بعضه البعض

والتوازن فى مقابل الال توازن   تتسم بعدم االتساق،  إلى جانب التناغم فى مقابل التنافر،
خدم على نطاق واسع فى علم النفس االجتماعى عند تحليل وآلها مصطلحات تست) االختالل(

ويذهب المفكرون النظريون إلى أن هناك رغبة فى االتساق المعرفى،  على   .االتجاهتغيير 
أمر غير  -اإلدراآاتأو االضطراب بين -أساس أن الصور المختلفة لعدم االتساق المعرفى 
أن نتائج عدم االتساق المعرفى تكون هى مريح ويمكن أن يؤدى إلى تغيير االتجاه،  آما 

  .تنافر معرفى: انظر أيضا. الكذب والتبرير

 Status Consistency              اتساق المكانة

  .تبلور المكانة: انظر

 Communication              اتصال         



 

 

عملية تأسيس المعنى، وهى تحظى باهتمام واسع النطاق بين العلماء االجتماعيين بصفة 
وقد اضطلع بدراستها عادة علماء النفس،  .  نها ماثلة فى آل المواقف االجتماعيةعامة أل

وعلماء  وسائل االتصال الجماهيرى،، ودارسو )علم العالمات(وعلماء السيميولوجيا 
اللغويات، األمر الذى جعل بحوث االتصال ميدانًا راسخًا ومستقًال من ميادين البحث آما فى 

 .، وآثيرًا ما يرتبط بالدراسات المتعلقة بالثقافة)بيل المثالعلى س(أقسام االتصال 

، Intrapersonal االتصال الذاتى ) ١: (ويتم االتصال من خالل خمسة نماذج عل األقل
االتصال الشخصى،  )٢( وذاته،وينصب االهتمام فيه على الحوارات الداخلية بين الشخص 

لتحليل الذى قدمه إرفنج جوفمان وغالبًا ما يدرس بين األفراد،  مثل ابالتفاعل المباشر ويهتم 
أما ) ٣. (والترتيبات المكانية )لغة الجسم: انظر(االتصال شبه اللغوى،  مثل حرآات الجسم 

بينما يتضمن االتصال  )٤( ديناميات الجماعة،االتصال الجماعى فيتضمن دراسة 
اهيرية إلى جمهور آبير،  الجماهيرى الرسائل التى ترسل من مصادر جماهيرية،  بطرق جم

والنموذج الخامس وهو الشكل الناشئ من ) ٥. (ويستهدف فى الغالب تكوين ثروات آبيرة
االتصال ويطلق عليه االتصال بما وراء الشخص،  ويهتم باالتصال بما هو غير بشرى،  أى 

الت إلى ،  ولكنه يشير فى الغالب األعم من الحا"التحدث مع الحيوانات"ما يمكن أن نسميه 
مثل ألعاب الفيديو، أو (طرق االتصال باآلالت،  وأجهزة الكومبيوتر،  والتكنولوجيا المتقدمة 

 .)ماآينات صرف النقود بالبنك

من الذى يقول،  : "وغالبًا ما تنطلق بحوث االتصال من الشكل البسيط الذى يتساءل
آما لو آان التحليل يسير فى ويبدو هذا أحيانًا ". وبأى وسيلة،  ولمن،  وما هو تأثير ذلك؟

وعلى أية .  خط مستقيم،  على أساس أن التغذية المرتدة يمكن أن تتم فى آل مراحل االتصال
) مننتج الرسائل(المرسل : حال فإن العناصر األساسية فى عملية االتصال تشمل عادة

ون، والنظرية تحليل المضم: انظر أيضًا). الجمهور المتلقى(والمتلقين ) الشفرة(والرسائل 
  .النقدية،  واللغة

 Mass Communication          االتصال الجماهيرى

  .اتصال،  سوسيولوجيا وسائل االتصال الجماهيرى: انظر

 Non-Verbal Communication         اتصال غير لفظى

فتعبيرات الوجه وإشارات .  أشكال لالتصال ال تعتمد عل الكلمات المنطوقة أو المكتوبة



 

 

وفى بعض الثقافات،  .  كن دائمًا أن توجه رسالة إلى شخص آخر دون التفوه بكلمةاأليدى يم
ومعظم أشكال .  المقلوب،  على سبيل المثال،  يعد تعبيرًا أآثر حدة من الكلمات Vفإن حرف 

  .لغة الجسم: انظر أيضا. االتصال هذه بما فى ذلك التعبيرات الوقحة ذات معان ثقافية خاصة

 Telecommuting        بمقر المؤسسة االتصال المنظم

الذى يسمح للموظف أن يعمل فى بيته،  الياقات البيضاء، شكل من أشكال عمالة ذوى 
 ويتم االتصال بهذا الموظف من خالل. أو فى مرآز للمؤسسة فى الحى الذى يسكن فيه

) بينه وبين المؤسسة فقط(وصلة مع جهاز الكومبيوتر الخاص بذلك الموظف بشكل مباشر 
ومع أن هذا النظام قــد درس بكثرة بوصفه . ة االتصاالت الالسلكية القائمةأو من خالل شبك

سوق وباعتباره دليًال على مرونة  ،Cottage industry  إحياء لنظام الصناعة المنزلية
حتى  فإنه يكاد ال يوجد فى الواقع أمثلة حقيقية لهذا النظام من نظم العمل فى أوربا   العمل،

ذلك أن أغلب الناس الذين يستخدمون جهاز الكومبيوتر فى العمل . ئل  تسعينات هذا القرنأوا
آالبريد أو االجتماعات اعًا تقليدية من وسائل اإلتصال، بمنازلهم مازالوا يستخدمون أنو

ولكن المالحظ أن هناك حاالت من .  مع أصحاب العمل أو العمالء) المباشرة(الشخصية 
بين موظف يعمل لحساب مؤسسة فى دولة أو قارة مقر المؤسسة تتم تصال المنظم باال

ولعل االدعاءات المبالغ فيها بوجود هذا النظام وانتشاره ترجع إلى عملية إعادة .  أخرى
وهى حاالت ال تتضمن .  اآتشاف أو إحياء نظام العمل المنزلى فى المجتمعات الصناعية

  .ر أو شبكات االتصال الالسلكيةالغالبية العظمى منها استخدام الكومبيوت

 Statistical Effects               اآلثار اإلحصائية

  .بناء النماذج العلية: انظر

 Selection Effects                    آثار االختيار

  تحيز اختيار العينة: انظر

 Interaction Effects (Statistical)      )اإلحصائية(آثار التفاعل 

 .جدول التوافق: انظر

 Outlier Effects              ار الخارجية البعيدةاآلث



 

 

تعبر تلك اآلثار عن نمط معين من أنماط العينات يتضمن عددا قليال من الحاالت أو 
فإذا وجد الباحث، على سبيل المثال، أن البيانات . الجماعات غير النمطية أو غير الممثلة

فى نسبة هيئة التدريس المتجمعة من عشرين مدرسة مختلفة تدل على وجود انخفاض عام 
نخفاض هذه اإلى التالميذ، فإنه يكون من الضرورى فى مثل هذه الحالة أن يتأآد مما إذا آان 

فإذا آانت نسبة . بمدرسة أو مدرستين فقط من تلك المدارس العشرين أم خاصًا النسبة عامًا
ألخريات، فمن المدرسين إلى التالميذ قد انخفضت انخفاضًا حادًا فى مدرسة معينة دون ا

شأن هذه الحالة الخاصة أن تخلق ما يبدو لنا نمطًا عامًا، وذلك فى حالة ما إذا جمعناها إلى 
ويمكن . اإلطالقمدارس أخرى لم تشهد إال تغيرًا ضئيال فى النسبة أو لم تشهد تغيرًا على 

ة يمكن أن تشوه إذ أن اآلثار الخارجية البعيد االنحدارأيضا مالحظة مثل هذه اآلثار فى تحليل 
من هنا يتوجب على الباحث الحصيف أن يتأآد دائما من . خطوط ومعامالت االنحدار

أشكال أو فى احد  جدول التوافقوجودها، وذلك من خالل عرض البيانات عرضا آامال فى 
  .االنتشار

 Trickle-Down Effect               أثر انتشارى

ر إلى االتجاه الذى يزعم أن النمو يشيباالقتصاد الكالسيكى الجديد مصطلح مرتبط 
ويتم . االقتصادى فى مجتمع يتسم بالالمساواة يعود بالفائدة على مجموع أبناء ذلك المجتمع

ويتم الترويج .  ذلك من خالل احتمال نفاذ الثروة وتخللها إلى المستويات األدنى فى المجتمع
ل الدولة أمر ضرورى والزم لهذه القضية عادة فى مواجهة الرأى الذى يذهب إلى أن تدخ

  .العدالة االجتماعية: انظر آذلك مادة.للقضاء على الفقر

  Indirect (Causal) Effect         األثر العلى غير المباشر

  .بناء النماذج العلية: انظر

 Egoism                     ، أنانيةأثرة

 .الفردية، االنتحار: انظر

 Ethnography                 اإلثنوجرافيا       

يطلق هذا المصطلح عادة على طائفة من األعمال سواء تلك التى تقوم بمالحظة سلوك 
الجماعة االجتماعية مالحظة مباشرة، أو تلك التى تقوم على إعداد وصف مكتوب لذلك 



 

 

ويقترن هذا المصطلح . آما يشير هذا المصطلح أحيانا إلى العمل الميدانى نفسه . السلوك
هذا على الرغم . األنثروبولوجيا االجتماعيةأساليب البحث فى مجال بشكل عام اقترانا وثيقا ب

من أن علماء االجتماع الذين يضطلعون بدراسة المجتمع المحلى يقومون بعمل ميدانى 
وتعد المالحظة بالمشارآة . بالتأآيد، وذلك عندما يجرون أى شكل من أشكال دراسة الحالة 

ومن النماذج الكالسيكية لذلك دراسة وليام . افى هى األسلوب الرئيسى فى البحث اإلثنوجر
فوت وايت عن البناء االجتماعى للحى المتخلف الذى آان يسكنه اإليطاليون فى إحدى المدن 

ثم آتب  )١-٧(. ١٩٤٣األمريكية، وهى الدراسة المعنونة باسم مجتمع النواصى المنشورة عام 
مل فيه أسلوبه فى العمل اإلثنوجرافى وايت بعد ذلك دراسة دقيقة عن المنهج الوصفى يتأ

  .)٢-٧(١٩٨٤المنشورة عام " دليل مستمد من التجربة: التعلم من الميدان" انظر دراسته (

 Ethnomethodology            اإلثنوميثودولوجيا

) األصولى(أحد مداخل علم االجتماع التى ظهرت آثمرة لفترة انهيار اإلجماع التقليدى 
وقد صك المصطلح عالم االجتماع األمريكى هارولد جار . العشرين فى أواسط ستينات القرن

فينكل، الذى وضع أسس اإلثنوميثو دولوجيا، سواء آنظرية أو آنقد واع ذاتيا لعلم االجتماع 
آما قدم جارفينكل تفسيرا ألصول هذا المصطلح بقوله إن آلمة إثنو تدل . التقليدى برمته

فة البدهية أو اإلدراك العام والمتاحة لعضو الجماعة بطريقة أو بأخرى على نوع من المعر
فإذا آانت تلك المعرفة تدور حول النباتات المحلية، فإنها . عن مجتمعه فى شتى المناحى 

بمعرفته وفهمه بالطرق المالئمة للتعامل مع آافة شئون النبات،  -على نحو ما -سوف تتعلق 
أصول مصطلح : "ظر مقال جارفينكل المعنونان. (وهذا هو أساس فكرة اإلثنوميثو دولوجيا

، أعمال مؤتمر بوردو عن )محرران(المنشور فى هيل وآريتندن " اإلثنوميثو دولوجيا
وقد قاد هذا االهتمام جارفينكل إلى القيام . )٣-٧()١٩٦٨اإلثنوميثو دولوجيا، المنشور عام 

وجعلها (لتفسير أنشطتهم  بتحليل مفصل لألساليب التى يستخدمها الناس فى حياتهم اليومية
بل (وقد سجلت هذه الدراسات والبحوث غير التقليدية . سواء ألنفسهم أو لآلخرين) مفهومة

المنشور عام " دراسات فى اإلثنوميثودولوجيا"فى آتاب ) التى قد يراها البعض غريبة
: باعتبارهاحيث قدم فيها جارفينكل تعريفا شديد االيجاز للدراسات التى أجراها . )٤-٧(١٩٦٧

تستهدف معرفة آيف تتكون األنشطة العادية والفعلية ألفراد المجتمع من أساليب لجعل "
األفعال العملية والظروف العملية، والمعرفة البدهية بالبناء االجتماعى والتفسير 

  " .السوسيولوجى العملى قابال للتحليل

وميثودولوجيا موضوعًا وبعد أن نشر جارفينكل دراساته بعقد أو يزيد أصبحت اإلثن



 

 

أما اآلن فقد استقر هذا االتجاه . لحوار ساخن، يتسم بالعنف أحيانا، داخل أقسام علم االجتماع
بوصفه توجها مقبوال فى البحث، ولكن لدى قلة من العلماء، هذا على الرغم من أن بعض 

  .جيدنز آرائه قد أصبحت جزء من قلب نظرية علم االجتماع، خاصة بفضل أعمال أنتونى 

: خلفية فلسفية تتسم بالتنوع، لنذآر منهالقد نهضت اإلثنوميثودولوجيا على 
وهى تمثل . والفلسفة اللغوية من ناحية أخرى من ناحية وفلسفة فيتجنشتين الفينومينولوجيا

إسهام علم االجتماع فيما أصبح  ما بعد الحداثةو ما بعد البنيويةإلى جانب آثير من اتجاهات 
فى الفلسفة، التى شهدت تعاظم اهتمام فلسفة القرن العشرين " المرحلة اللغوية" يعرف باسم

وإذ يرى اإلثنوميثودولوجيون أن الحياة االجتماعية . بطبيعة اللغة واالستخدام اللغوى
إنما تمثل انجازا  -التى تتجلى فيها تلك الحياة  -والظواهر والعالقات الواضحة االستقرار 

فاللغة شئ نشترك جميعا فى إبداعه ونعيد إنتاجه . ريق استخدام اللغة مستمرا يتحقق عن ط
إلى دراسة،  ologyحيث يشير مقطع : ولعل هذا هو السبب فى بناء الكلمة. بشكل مستمر

النظام أو طريقة إلى طرق صنع  mehtodومنهج ) أو الجماعة(إلى الناس  ethnoو
فنحن نصنع عالقة الصداقة، ونجعل من : ءفالتأآيد هنا يدور حول فعل األشيا. االجتماعى

وقد آان من . أنفسنا متخصصين فى علم االجتماع، ونتنزه فى الشارع، ونصنع آل شئ آخر 
الشائع فى فترة مضت التمييز بين اإلثنوميثودولوجيا اللغوية عن اإلثنوميثودولوجيا الموقفية 

ذ أن األساس الذى يجمعها واحد ولكن هذا ليس أآثر من مجرد اختالف فى محور االهتمام إ. 
  .وهو االستخدام اللغوى

األولى تؤآد . وهناك فكرتان أساسيتان فى المنهجية الشعبية هما اإلشارية واالنعكاسية 
  أنه ليس هناك تعريف شامل واضح ألى آلمة أو مفهوم لغوى، حيث تستمد المعنى 

لذا فمن الممكن دائما . لتحدث فيه من خالل اإلحالة إلى آلمات أخرى وإلى السياق الذى يتم ا
من وراء تعبير بعينه، ثم يمكن بعد ذلك أن نوجه نفس السؤال إلى ما " ماذا تعنى؟"أن نسأل 

لذلك فإن آثيرا من أعمال . فليست هناك إجابة نهائية شافية. ال نهاية عن أى إجابة تعطى
ة خلص منها إلى أننا نحن جارفينكل األولى قامت على تكليف طالبه ببحوث ميدانية تدريبي

الذين نخلق اإلحساس بالمعنى والوجود فى الحياة االجتماعية، الذى قد ال يكون له وجود فى 
: ومن تلك البحوث التدريبية أن يوجه الطالب سؤال . الواقع، ونحافظ على استمراره وبقائه 

عر الناس بالضيق وآانت نتيجة ذلك أن ش. بال هوادة طوال الحوارات " ماذا تعنى بذلك؟"
والغضب ألن قواعد تحديد المعانى المستقرة التى يستخدمونها بشكل مسلم به تتعرض 

  .لقد فقدوا إحساسهم السابق بالواقع االجتماعى. لتساؤل أو االستهانة 



 

 

أما فكرة االنعكاسية فتشير إلى أن احساسنا بالنظام هو نتيجة لعمليات محادثية، أى 
  وفى . ومع ذلك فنحن نعتبر أننا نصف النظام القائم حولنا فعال . تتخلق أثناء الكالم 

  .رأى أصحاب اإلثنوميثودولوجيا أن وصف الموقف معناه أننا نخلقه فى الوقت نفسه 

وهكذا شكلت هاتان الفكرتان جزءًا من النقد الراديكالى لعلم اإلجتماع التقليدى برمته، 
ففى رأى أصحاب . بديت فى هذا السياق األمر الذى يفسر مرارة بعض اآلراء التى أ

اإلثنوميثودولوجيا أن علماء االجتماع التقليديين إنما يخلقون نوعا من اإلحساس بالنظام 
حيث تعد المعانى جوهرية : االجتماعى بنفس الطريقة التى يمارسها الفرد من عامة الناس 

لك يذهب المنهجيون الشعبيون فى مقابل ذ. ومن هنا يجرى التسليم بها . وال تمثل أى مشكلة 
إلى أن المهمة الحقيقية لعلم االجتماع إنما تتمثل فى تحديد القواعد التأويلية التى نؤسس عن 

وعلى هذا . طريقها إحساسنا بالنظام وليس االنخراط فى تأسيس انعكاس لهذا اإلحساس 
دولوجية، بنفس األساس أصبح علم االجتماع التقليدى يمثل موضوعا للدراسة اإلثنوميثو

وهكذا وجدنا آتاب . الطريقة التى يخضع بها أى نشاط اجتماعى إنسانى آخر للدراسة
اإلجابات فى المقابالت التى يجريها علماء االجتماع، ترميز جارفينكل يضم مقاال حول 

ومقاال آخر عن التحول الجنسى، واألنشطة التى تشترك فى نفس المكانة آسبل لخلق الواقع 
  . عى االجتما

تمثل نموذجا لنوع اإلجراء التفسيرى الذى  Glossing  )*()التفسير(ولعل عملية التمويه 
فالتمويه يعنى فى الحياة اليومية تجنب القضايا . يهتم به أصحاب االتجاه اإلثنوميثودولوجى 

ففى رأى المنهجيين الشعبيين أن آل حديثنا إنما هو نوع من التمويه . والمسائل الخالفية 
ونحن نستخدم فى عملية . ، حيث أن الموضوع ال يمكن التعبير عنه تعبيرا مباشرا )التفسير(

التى تضيف إلى آل " هلم جرا"عددا من القواعد المسلم بها مثل قاعدة ) التفسير(التمويه 
وقد بلور هارفى ساآس، وهو ". فيما عدا الظروف المعقولة: "قاعدة أخرى عبارة تقول 

بلور عددا من القواعد المشابهة، بما فيها القاعدة التى تقول المحادثة،  تحليلمتخصص فى 
أن هناك دائما شخص واحد هو الذى يتكلم فى المرة الواحدة، وأن هذه القاعدة إذا آسرت، 

  .فإن ذلك ال يحدث إال لفترة وجيزة تماما 

                                                           
أى إخفاء (المقصود عملية صقل الكالم وتطويعه باستخدام عدة طرق قد يكون منها التمويه ) *(

، أو التفسير بمعنى معين، نقصد به تفسيرًا هادفًا لتوجيه المعنى )األهداف والنوايا والمقاصد الحقيقية
وإن آان ذلك ليس مستبعدًا (ك بأى نوايا شريرة أو سيئة بالضرورة وال دخل لكل ذل. إلى ناحية بعينها

إلخ ذلك من ..الكالم أو التخلص من االختالف" صقل"، حيث أن هذا التفسير الموجه يستهدف )آلية
  )المحرر.(ومن هنا فقط ال يكون بالضرورة موظفًا لتحقيق غاية سلبية. األهداف



 

 

مها بأنها لم ومن االنتقادات التى وجهت إلى اإلثنوميثودولوجيا بكثرة، ذلك الذى يته
فهى بحكم تعريفها قد أخرجت من اهتمامها ومجالها القضايا . تخبرنا بشئ فائق األهمية

السياسية واالجتماعية الكبرى التى تعتمل فى الحياة اليومية، حيث أن اهتمام أصحاب 
، وليس منصبا على "آيف نبنى ونرآب عالمنا"المنهجية الشعبية آان منصبا على معرفة 

من هنا قيل إن ما انتهى إليه اإلثنوميثودولوجيون إنما ". هى مكونات هذا العالم ما"معرفة 
. هى معلومات من مستوى متدن نسبيا، وأنها ال تعرفنا أآثر مما نعرفه عن العالم بالفعل 

ومازال جون جولد ثورب يعد من أآثر النقاد السوسيولوجيين التقليديين إدانة 
المنشور فى " هل هى ثورة فى علم االجتماع؟: "قاله المعنونلإلثنوميثودولوجيا،وذلك فى م
ولكن ربما آان أقسى االنتقادات المعروفة . )٥-٧(١٩٧٣مجلة علم االجتماع، عام 

لإلثنوميثودولوجيا ذلك النقد الذى ورد فى ثنايا عرض جيمس آولمان لكتاب جارفينكل فى 
نقد لويس آوزر فى خطابه الرئاسى و )٦-٧(،١٩٦٨، عام االجتماعالمجلة األمريكية لعلم 

“ وآان عنوان آلمته ( ١٩٧٥الشهير أمام الجمعية األمريكية لعلم االجتماع فى عام 
  .)المجلة األمريكية لعلم االجتماع، ونشر فى "طريقتان للبحث عن جوهر المادة “

د ومع أن جهود االتجاه اإلثنوميثودولوجى مازالت متصلة حتى اليوم، إال أنها لم تع
ونالحظ من ناحية أخرى، أن . بارزة وال مثيرة للجدل بالشكل الذى آان عليه األمر من قبل

هناك صورة معدلة من بعض آراء اإلثنوميثودولوجيا أصبحت فى حكم المسلمات فى حقل 
قدر أآبر من االعتراف من جانب علماء  -على سبيل المثال  -فهناك . علم االجتماع 

وبالطريقة التى يسهم بها حديثنا فى خلق واقعنا المعنى، شكالية لمفهوم االجتماع بالطبيعة اإل
فى نفس الوقت أصبحت اإلثنوميثودولوجيا علما بديال لعلمنا يتسم باالزدهار . االجتماعى 

النسبى، الذى يتمثل فى مؤتمراته العلمية الخاصة، ومجالته العلمية، ومراآز البحث الرفيعة 
يمكن أن نجد عرضا ممتازا للبحوث المعاصرة فى هذا . (وثه المستوى المتخصصة فى بح

الميدان فى مقال هريتدج عن اإلثنوميثودولوجيا المنشورة فى آتاب أنتونى جيدنز وجوناتان 
  )٧-٧(. ١٩٨٧النظرية االجتماعية المعاصرة، الصادر عام : وعنوانه ) محرران(تيرنر 

وجى باحث مثل آرون سيسرول وضع آما ظهر من بين أصحاب االتجاه اإلثنوميثودول
فى المحل األول من اهتمامه إقامة جسور بين علم االجتماع التقليدى واإلثنوميثودولوجيا 

أما أآثر المحاوالت منهجية لزرع بعض . )٨-٧()١٩٧٣علم االجتماع المعرفى، : انظر آتابه(
أن نجدها فى أعمال آراء ومفاهيم اإلثنوميثودولوجيا فى علم االجتماع التقليدى، فيمكن 

أنتونى جيدنز، وخاصة فى آتابه قواعد جديدة للمنهج فى علم االجتماع، الصادر عام 



 

 

فقد آف فيه عن النظر إلى الواقع . ١٩٨٤وآتابه تكوين المجتمع الصادر عام  )٩-٧(،١٩٧٦
االجتماعى والمجتمعات آتكوينات أو تصورات مبنية عـلى الكالم، وإنما أدرك أن قواعد 

واستخدم فكرة القاعدة . الم وآذلك األفعال المسلم بها ذات أهمية أساسية للنظام االجتماعىالك
 الفعلعلى نحو مماثل الستخدامها فى اإلثنوميثودولوجيا بوصفها أسلوبا لفهم آل من 

علم االجتماع المعرفى، : أنظر مواد . االجتماعى والتقريب بينهما  والبناء االجتماعى 
  .ية، البادهة، اإلحصاءات اإلثنية المعرفة الفطر

  Ethnicity, Ethnic Group       )ساللية(جماعة إثنية إثنية، 

اإلثنية مصطلح يدل على األفراد الذين يعتبرون أنفسهم،  أو يعتبرهم اآلخرون،  
 مجتمعمشترآين فى بعض السمات والخصائص التى تميزهم عن التجمعات األخرى فى 

 .سلوآهم الثقافى الخاص يستطيعون فى إطاره تطوير

، ألنه على )أو العرق( العنصروقد تم صياغة مصطلح اإلثنية تمييزا له عن مصطلح 
الرغم من احتمال تحديد هوية الجماعة اإلثنية على أساس السمات والخصائص العنصرية، 
فإن أعضاء هذه الجماعة اإلثنية يشترآون فضًال عن ذلك فى بعض الخصائص الثقافية 

آما ينبغى تمييز الجماعات .  آالدين، والمهنة، واللغة، أو حتى الممارسة السياسية األخرى
االجتماعية، على أساس أن عضوية الجماعة الساللية قد تتقاطع مع الطبقات الساللية عن 

االقتصادى االجتماعى داخل المجتمع،  حيث تستوعب مثل هذه الجماعة األفراد التدرج 
فى بعض الخصائص التى تجب الطبقة وتحل ) قد أنهم يشترآونأو يعت(الذين يشترآون 

فاليهود مثًال يشكلون فى الواليات المتحدة جماعة إثنية طرازية،  إذ تضم بداخلها .محلها
بدءًا من شرق أوربا حتى شمال (مختلفة ) عنصرية(أفرادًا ينتمون إلى أصول عرقية 

متباينة،  ويتكلمون لغات أم متعددة،   ،  آما أنهم ينتمون إلى طبقات اجتماعية)أفريقيا
بدءًا من المتزمتين حتى (ويؤمنون بمعتقدات سياسية متنوعة،  وانتماءات دينية مختلفة 

، ولكنهم مازالوا رغم ذلك يرون أنهم ينتمون إلى هوية يهودية مشترآة تميزهم )الملحدين
 .كى األوسععن غيرهم،  وال تضعهم بالضرورة فى موضع مناوئ للمجتمع األمري

.  من هنا تتسم الجماعات اإلثنية بالسيولة فى ترآيبها،  وتعرضها لتغيرات التعريف
ويشهد آل يوم تكّون جماعات إثنية جديدة باستمرار،  طالما استمرت هجرات السكان بين 

على الرغم من -فالهنود فى بريطانيا، على سبيل المثال، ُيشّكلون جماعة إثنية واحدة . الدول
 للطائفةم آأفراد فى الهند نفسها يمكن أن يعدوا أعضاء فى جماعات مختلفة تمامًا،  تبعًا أنه

التى يتحدثون بها  ومع ذلك فإن لمفهوم اإلثنية أهمية خاصة عندما  اللغةالتى ينتمون إليها و



 

 

آما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لحالة (االجتماعى  التمييز يشكل أساسًا لعملية 
آما هو (، أو منطلقًا للحرآات االنفصالية الداعية إلى االستقالل )ليهود فى ألمانيا النازيةا

 .)الحال فى االتحاد السوفيتى

ويتسم التراث المنشور حول هذا الموضوع بالضخامة والتنوع،  منه على سبيل المثال 
) العرق(نظريات العنصر "ما قدمه جون رآس و ديفيد ميسون فى آتابهما المعنون 

،  حيث عرضا فى هذا الكتاب مجال التنوع )٨(١٩٨٦،  الصادر عام "والعالقات اإلثنية
بانتون ل وهناك آذلك دراســة مايك.  مجالواختالف المداخل المستخدمة حاليا فى هذا ال

، والتى تمثل تلخيصًا ممتازًا )٩(١٩٨٣الصادرة عام " التنافس العنصرى واإلثنى"المعنونة 
وبالنسبة  .منشور حول هذا الموضوع فى آل من الواليات المتحدة وبريطانياللتراث ال

معضالت اإلثنية خالل الفترة من "ناتان جالسر : للموضوع فى الواليات المتحدة انظر آتاب
اإلحياء "وقد حاول أنتونى سميث فى آتابه  )١٠( ١٩٨٣، والمنشور عام "١٩٨٢حتى  ١٩٦٤
، أن يوضح أهمية المفهوم بالنسبة للفهم السوسيولوجى )١١(١٩٨١المنشور عام " اإلثنى

بين ومارتا تيندا فقد استخدما فى دراستهما   للصراع والتغير فى العالم المعاصر  أما فرانك
، )١٢(١٩٩٠والمنشورة عام " السكان من أصل أسبانى فى الواليات المتحدة"المعنونة 

آذلك قدمت إيرا . ية فى أمريكا المعاصرةالبيانات الكمية فى تقديم دراسة حالة عن اإلثن
آاتزنلسون دراسة عن تاريخ السياسة الحضرية فى حى شمال مانهاتن، وذلك فى دراستها 

، وهى دراسة حالة لصور التفاعل بين )١٣(١٩٨١المنشورة عام " خنادق المدينة"المعنونة 
  .ثقافة: انظر آذلك مادة. اإلثنية والطبقة

  Closed Response              إجابة مغلقة  

مجموعة من اإلجابات المختارة المحددة فى استمارة البحث، يمكن قراءتها على 
المبحوثين، أو تعرض لهم على بطاقة لقراءتها، لكى يختاروا أقرب اإلجابات التى تتفق مع 

  .وجهة نظرهم أو تتوافق مع الموقف

 Open Response, Openended Question   سؤال مفتوحإجابة مفتوحة، 

السؤال الذى يوجه أثناء المقابلة دون أن يفترض وجود فئات محددة سلفًا لإلجابات 
ابة المبحوث بنصها الذى يدلى به، وفى هذه الحالة يتعين على الباحث أن يدون إج. المتوقعة

ثم يقوم بعد أن يفرغ من إجراء آل المقابالت بترميز تلك االجابات، أو تصنيفها إلى فئات 
إجابة مغلقة، : انظر أيضا.  االجابات التى يمكن االستعانة بها فى تقرير البحث رئيسية من



 

 

  .ترميز

  Family Wage              أجر األسرة       

فى نهاية القرن التاسع عشر فى نضالهم  نقابات العمالالتى تبناها أعضاء  أحد األهداف
لذى يدفع للعمل يجب أن ويقوم هذا الهدف على القول بأن األجر ا. من أجل تحسين األجور

وحظى هذا الرأى بتدعيم أنثوى معقول، بالرغم من أنه يعتبر . يكفى إلعالة الزوجة واألطفال
  .سوق العملهذه األيام أحد العوامل التى تفسر الوضع غير المتميز للمرأة فى 

 Consensus, Social Consensus      إجماع اجتماعى

وقف أو نتيجة أو مجموعة من القيم التى االجتماعى إلى م اإلجماعيشير مصطلح 
او إلى اتفاق عام فى  ديناميات الجماعة،تحظى بموافقة جمعية،  آما يستخدم إما لإلشارة إلى 

باإلضافة إلى ذلك،  فقد حدث فعًال أن ارتبط المفهوم بشكل معين من أشكال . الرأى العام
انظر على سبيل (بارسونز تالكوت التى بلغت أآمل صورها فى آتابات  الوظيفية المعيارية،

 )١٤().١٩٥١ النسق االجتماعى،: المثال آتابه

فإنه من الممكن  النظام االجتماعى،وفيما يتعلق باهتمام نظرية علم االجتماع بمشكلة 
أحدهما يرآز على الصراع  .تحديد مدخلين أساسيين مختلفين فى تاريخ علم االجتماع

يتمثل فى االتفاق على د درجة من اإلجماع االجتماعى وجوبينما يفترض الثانى والقهر، 
اسًا للنظام االجتماعى، فإن جوهر وعلى حين يعد اإلجماع القيمى أس. والمعاييرالقيم، 

من خالل األسرة، وهى العملية التى علق  التنشئة االجتماعيةالتفسير الحقيقى هو عملية 
 .عليها الوظيفيون المعياريون أهمية آبيرة

.  الشائع خالل الستينيات الحديث عن الجدل بين مدرستى اإلجماع والصراع آان من
وقد ذهب المتحمسون لالتجاه األول إلى نقد أى نوع من الحتمية االجتماعية،  والقول بدًال من 

ختيار على مستوى السلوك ذلك،  أن النظرية االجتماعية تنطوى على تقبل فكرة القصد واال
التى  القيم والمعايير نظر إلى المجتمع على أنه تعبير عن نسق من ولهذا يجب ال. الفردى

فإن بارسونز وهكذا، . قت شكًال نظاميًا بفضل أعضائهانمت وتطورت واتخذت بمرور الو
باعتباره واحدًا من المتطلبات األساسية األربعة لقيام المجتمع " التكامل"فى آتاباته ينظر إلى 

النظام هى النظير الحتمى لوجهة نظر اإلجماع فى الصراع نظرية لقد آانت . )*(بوظيفته
                                                           

هى النقطة البؤرية فى علم االجتماع، ولذلك يعرف النظرية يرى بارسونز أن النظم االجتماعية ) *(
ويؤآد . االجتماعية بأنها ذلك الجانب من نظرية األنساق االجتماعية الذى يختص بالتشكيل النظامى

بارسونز أن التشكيل النظامى يجب أن يعتبر الميكانيزم األساسى فى خلق التكامل فى األنساق 



 

 

بارسونزية فى وقد تطورت نظرية الصراع من خالل معارضتها للوظيفية ال. االجتماعى
ويرفض هذا المدخل الفرض القائل بأن المعايير والقيم . أوائل الستينياتأواخر الخمسينيات و

بين المصالح السياسية  القوة إلى توازن  ويشير بدًال من ذلكالنظام االجتماعى،  أساسهى 
أن أنصار  - فى عديد من القضايا -ومؤخرًا فقد بات واضحًا . واالقتصادية المتصارعة

  .إنما آانوا يتحدثون عن ماضى أحدهما اآلخر - الوظيفى والصراعى -االتجاهين 

 إجمالى الناتج القومى

  .الناتج القومى اإلجمالى: انظر

 Ideological State Apparatus     يديولوجيةأجهزة الدولة اإل

مثل (لإلشارة إلى تلك المؤسسات  ألتوسيرطور هذا المصطلح المفكر المارآسى لوى 
، واألسرة، ووسائل االتصال، والنقابات المهنية، )*(مؤسسات التعليم، والمؤسسات الدينية

لكنها تعمل على نشر قيم سيطرة الدولة،  خارج -من الناحية الشكلية-التى توجد ) والقانون
بهدف التأثير على هوية األفراد الذين ينتمون إلى هذه المؤسسات أو  الدولةهذه ) وأفكار(

يتعاملون معها،  والمحافظة على النظام فى المجتمع، آما تهدف، عالوة على ذلك، إلى إعادة 
محل رأسمالية الحديثة، المجتمعات ال داخل وقد حل التعليم، .الرأسمالية اإلنتاجعالقات  إنتاج

ويقابل مصطلح . ، بوصفه أحد األجهزة اإليديولوجية األساسية للدولة(*)المؤسسة الدينية
مثل " معية للدولةاألجهزة الق"ما يسمونه إليدولوجية، لدى بعض المارآسيين، الدولة ا أجهزة

الرأسمالية تكون مهمتهما ضمان أآبر قدر من اإلذعان داخل المجتمعات الجيش والشرطة، 
ة ذاتها تجسد مصالح األطروحة التى ترى أن الدول إنتاجوإذا ما تجاوزنا عن إعادة . الحديثة

فإن نظرية أجهزة الدولة اإليديولوجية تعرضت النتقادات نظرًا لفهمها طبقية خاصة، 
لل وفهمها الذى يقوالدولة، ) األجهزة اإليديولوجيةأى (التبسيطى للعالقة بين هذه المؤسسات 

أن حيث يمكن لهذه األجهزة . رتها على الحفاظ على استقاللهامن استقاللية هذه األجهزة أو قد
  .تمثل تحديًا للسلطة داخل المؤسسة التعليمية عند ضعف المجتمع الرأسمالى آكل

 Repressive State Apparatus       أجهزة القمع الحكومية

                                                           
نيقوال تيماشيف، نظرية : التفاصيل عن آراء بارسونز فى المرجع التالىانظر مزيدًا من . االجتماعية

طبيعتها وتطورها، ترجمة محمود عودة وآخرون، طبعات متعددة، دار المعرفة .. علم االجتماع
  )المحرر(          .١٩٩٧الجامعية، اإلسكندرية، 

  )المحرر(        .فى األصل الكنائس، والمقصود هو المعنى الذى أثبتناه) *(



 

 

  .أجهزة الدولة اإليديولوجية: انظر

 Incentive Payments             شجيعيةاألجور الت

أى طريقة من الطرق التى تستخدم لدفع أجور،  خاصة  :األجور المرتبطة باإلنتاج
مثل نظام ( اإلنتاجيةللعمال،  بعد إنجاز الحد األدنى األساس،  تبعًا لما ينتجونه أو بمعدل 

طبق على الجماعات ومن الممكن أن تطبق هذه الطريقة على األفراد آما ت). العمل بالقطعة
ظام األجور وهى الطريقة التى يسميها البعض ن(ة،  أو على القوى العاملة آلها الصغير

ويستخدم نظام األجور التشجيعية مقاييس دقيقة ومتفق عليها لحساب ). المرتبط باألرباح
المادية فى باحهم اإلنتاج،  آما أنها تقوم على افتراض أن العمال لديهم الدافع دائمًا لتنظيم أر

العمال يتحقق فى الغالب، زيادة مجهود وهو هدف ال والهدف من آل ذلك، . المدى القصير
جهد، حرآة العالقات مقايضة ال: انظر أيضا. وزيادة درجة التزامهم بالمهام الموآلة إليهم

  .اإلدارة العلميةاإلنسانية، 

 Status Frustration           اإلحباط بسبب المكانة

، وشاع )١٥()١٩٥٦الصادر عام (ألبرت آوهن فى آتابه األوالد المنحرفون،  مفهوم طوره
 رد فعلاألوالد الذآور فى الطبقات العاملة، بوصف ذلك االنحراف  انحرافاستخدامه فى تفسير 

ويحس األوالد . وسطى،  آما تتجسد داخل المدرسةلقيم النجاح عند الطبقة ال) استجابة(
قيم الطبقة الوسطى المدرسية لكى ) أو يعكسون(المكانة،  فيقلبون المنحرفون باإلحباط بسبب 

واالنحراف  الالمعياريةويمثل رأى آوهن جزءا من ظاهرة .  فرعيةجناح ثقافة يخلقوا ألنفسهم 
  .الثقافة الفرعية: انظر آذلك.  التقليدية،  وتحليل الثقافات الفرعية

 Social  Protest              احتجاج اجتماعى

 .لعصيان المدنى،  المقاومة السلبية،  تمرد،  حرآة اجتماعية،  إضرابا: انظر

 Monopoly               احتكار                

يشير مصطلح االحتكار، بصفة عامة، إلى االستحواذ أو السيطرة الكاملة على مورد 
وفى اإلطار االقتصادى،  يشير .  معين من قبل فاعل مفرد أو مجموعة من الفاعلين

طلح إلى ترآز السوق والمنافسة الناقصة، أى هيمنة شرآة واحدة على سوق سلعة المص
بعينها، مما يمنحها القدرة على تحديد السعر، عوضًا عن أن يخضع ذلك للمنافسة السعرية 



 

 

وفى الواقع المعاش، هناك عدد محدود من األسواق التى تخضع  .مع الشرآات األخرى
مر األآثر شيوعًا أن يهيمن عدد صغير من الشرآات على لهيمنة شرآة واحدة منفردة،  واأل

وحالما تتوصل شرآتان .  احتكار القلةالسوق، وهو الموقف الذى يشار إليه عادة بمصطلح 
أو أآثر إلى اتفاق رسمى أو غير رسمى للحد من المنافسة فيما بينها،  من خالل تحديد أسعار 

مناطق التسويق فيما بينها،  فإنها توصف بأنها موحدة على سبيل المثال، أو من خالل تقسيم 
  .)آارتل(تشكل اتحادًا للمنتجين 

 Duopoly                احتكار، توزيع ثنائى    

  .المادة التالية:  انظر

 Oligopoly                 احتكار القلة           

يعنى المنافسة بين عدد قليل من األطراف،  حيث تكون تصورات سياسات المتنافسين 
احتكار التوزيع ويعد .  ستجاباتهم للنوايا المدرآة أآثر أهمية من اعتبارات السعر النهائىوا

ومن النماذج .  حالة خاصة من حاالت احتكار القلة)  أى تحكم هيئتين متنافستين(الثنائى 
الملموسة لمشكالت المنافسة، ودخول أطراف جدد إلى السوق حالة صناعة إنتاج الطاقة 

ى المملكة المتحدة التى تم خصخصتها مؤخرًا،  وتمثل حالة من حاالت احتكار الكهربائية ف
  .االحتكار:انظر آذلك. القلة الشديدة التأثير

  

 Probability,  Probability Distribution   احتمالية، توزيع احتمالى

، المعاينة، سحب العينة، اختبارات الداللة، )اإلحصائى أو التكرارى(التوزيع : انظر
  .االستدالل اإلحصائى

 Inclusion              احتواء، تضمين        

 .االنغالق االجتماعى: انظر

 Reserve Army of Labour   جيش احتياطى العمالة احتياطى العمالة،

  .الجيش االحتياطى الصناعى: انظر



 

 

 Monism             وحدة الوجود   / األحدية

ال الوجود يمكن فى نهاية األمر أى نظرية فلسفية تذهب إلى القول بأن آافة أشك
وفى مجال علم االجتماع، توصف بعض النظريات، مثل النظرية . إرجاعها إلى فئة واحدة

ويطبق المصطلح أيضًا بطريقة فضفاضة على . بأنها نظرية أحديةالمادية التاريخية 
  .التفسيرات العّلية التى تضفى أهمية مطلقة على عامل تفسيرى واحد

  إحراز المكانة) نظرية(ة، إحراز المكان

Status Attainment, Status Attainment Theory 

هناك آثير من الدراسات التى حاولت أن توضح آيف أن االنجاز التعليمى للفرد، 
والقدرات تترجم إلى وظائف تتدرج تدرجا هرميا المهارة والمؤهالت، وغيرها من مؤشرات 

راسات الكالسيكية حول هذا الموضع دراسة بيتر بالو وأبرز الد). أو هيبتها(تبعا لمكانتها 
ودراسة ) ١٦( ،١٩٦٧الصادرة عام " البناء المهنى األمريكى: "وأوتيس دادلى دنكان عن

 )١٧(.١٩٧٧الصادرة عام " عملية التدرج الطبقى: "روبرت هاوزر ودافيد فيذرمان عن

اع االجتماعية وفقا وتنهض النظرية على فرض مؤداه أن األفراد يوزعون على األوض
لبعد يتعلق بمكانة آل وضع منها،  ويتأسس هذا البعد فى إجماع المجتمع عما يعد شرفًا 

وهناك خالف آبير حول ما إذا آان هذا .  اجتماعيًا،  وعن المهن التى تعد شريفة بالذات
لوظيفية اوقد هوجمت هذه النظرية بوصفها امتدادًا للنظرية . الفرض يمكن الدفاع عنه أصًال

ينهض على قيم يجمع  النظام االجتماعىفى التدرج الطبقى،  بسبب أنها تعنى ضمنًا أن 
غير .  الناس عليها،  وأن تدرج الهيبة إنما هو دالة لإلتفاق العام على صور التقويم األخالقية

وذهب فيذرمان إلى أن التراث الذى آتب  .النظرية ينكرون بقوة هذه التهمةأن أصحاب هذه 
عن إحراز المكانة قد حقق قدرًا من التقدم التراآمى لم يحققه أى فرع آخر من فروع علم 

عقدان من التراآم : التدرج االجتماعى والحراك االجتماعى: "انظر دراسته(االجتماع 
وضع علم االجتماع الصادر عام ) محرر(منشور فى آتاب شورت " البحثى االجتماعى

  .الحراك االجتماعى: ةوانظر آذلك ماد )١٨(.)١٩٨١(

 Political Parties                األحزاب السياسية

هى التنظيمات الرسمية التى تمثل أهداف ومصالح مختلف القوى االجتماعية 
مع أن هناك بعض المجتمعات التى ال تعرف ية الموجودة فى المجال السياسى، االقتصاد



 

 

ة هى األداة التنظيمية التى يتم من واألحزاب السياسي. لنظام السياسى الحزبى فى الحكما
. ترويج اإليديولوجيات بين الناسولمرشحين لشغل المناصب المختلفة، خاللها تجنيد ا

وإعداد القيادات على ؤسسات الحكومية والسيطرة عليها، وتسعى األحزاب إلى تنظيم الم
 .المستوى القومى

حزبية من ناحية، ظام التعددية البدءًا من نلنظم الحزبية عدة أشكال مختلفة، آما تتخذ ا
ونالحظ أن نظم .  إلى نظام الدولة التى تحتكر السلطة ذات الحزب الواحد من ناحية أخرى

تمعات يشتد عودها وتقوى فى المج) التى يوجد بينها عادة حزبان رئيسيان(التعددية الحزبية 
على حين انيا، وألمرنسا، والواليات المتحدة، وفالديموقراطية الليبرالية، مثل بريطانيا، 

.  نالحظ سيطرة الحزب الواحد بشكل واضح فى بعض الدول األفريقية مثل آينيا وزيمبابوى
. رحلة التطور االجتماعى للمجتمعويعتقد بعض الباحثين أن نوع النظام الحزبى يرتبط بم

ير على نوع وإن آانت العوامل التاريخية والسياسية المحلية قد تكون أآثر أهمية فى التأث
 .النظام الذى يظهر فى المجتمع

حزاب السياسية بوصفها وقد رآز علماء االجتماع السياسى فى بحوثهم على األ
ومن الموضوعات التى اهتمت بها تلك  .وا بدراسة دينامياتها التنظيميةواهتمتنظيمات، 

شطة ة النوالعناصر الحزبيعية االقتصادية لزعماء األحزاب، البحوث الخلفية االجتما
بين مختلف األجنحة والتكتالت داخل التنظيم  القوة وتوزيعوجماهير مؤيدى األحزاب، 

ومن الدراسات الرائدة األساسية لألحزاب . وأساليب تعبئة التأييد لكل حزبالحزبى، 
فقد الحظ ميشيلز فى  .ميشيلزالسياسية تلك التى أجراها عالم االجتماع األلمانى روبرت 

لدى الزعماء والقيادات الحزبية الذين  أوليجارآيةالتنظيمية وجود ميول  دراسته للقوة
والحظ أن معتقداتهم . للتنظيم الحزبى البيروقراطىيسيطرون على الحزب آلما ازداد الطابع 

وأنهم يكونون دائمًا أقل تطرفًا لسعى نحو خدمة أهدافهم الشخصية، واتجاهاتهم تتخذ وجهة ا
يمية لخنق ما الحظ عالوة على ذلك أنه حيث تستخدم اإلجراءات التنظآ. من القواعد الحزبية

وإن آانت هناك بحوث أخرى قد  .الطموحات الجماهيرية، فإنه يتم آبح األهداف المتطرفة
أوضحت أنه اليصح المبالغة فى الميول األوليجارآية للقيادات الحزبية، خاصة فى الدراسات 

 .اب السياسيةالتى تناولت البناء المؤسسى لألحز

السياسية فى العملية السياسية،  آذلك تطرق علماء السياسة إلى دراسة دور األحزاب
فهناك وجهة نظر  .المختلفة بأنها مفتوحة أو مغلقةوإلى أى مدى يمكن وصف النظم السياسية 

جماعات الضغط وآذلك  الذين يرون أن األحزاب السياسية، مذهب الحريةأصحاب 



 

 

األخرى يدخلون فى منافسة لالستئثار بالقوة بوصفهم ممثلين لمختلف  وجماعات المصالح
وتؤدى المنافسة المفتوحة فى النظم  .االجتماعية الموجودة فى المجتمعالجماعات االقتصادية 

وقد وجهت انتقادات عديدة . إلى جعل القوة ظاهرة موزعة وغير تراآمية التعدديةالسياسية 
ومن بين ما . ر األحزاب السياسية فى الديموقراطيات الليبراليةإلى هذه النظرة الحميدة لدو

قيل فى ذلك أن هناك جماعات معينة تسيطر على عملية اتخاذ القرار السياسى، خاصة تلك 
آما قيل فى هذا النقد أيضا أنه على . ع المسيطر فى المجال االقتصادىالجماعات ذات الوض

أن تدرس،  فإن أشكال القوة األقل وضوحًا حين تستحق السياسات الحزبية المالحظة 
وهكذا . ال يصح أن نتجاهلها) مثل عملية وضع برنامج الحزب وتحديد أولوياته(وظهورًا 

سية فى نرى أنه فى الوقت الذى يؤآد فيه الليبراليون أهمية دور األحزاب السيا
ويقال فى هذا أنه . الدورمية هذا يقللون من أه المارآسيين الجددنجد الديموقراطيات النيابية، 

لما آانت القوة االقتصادية المسيطرة فى المجتمعات الرأسمالية هى نفسها الطبقة الحاآمة،  
وأنها ليست سوى استراتجية انية ال تكون أآثر من وهم خادع، فإن السياسات البرلم

 .إيديولوجية لصرف االنتباه عن المصادر الحقيقية للقوة السياسية

ر من الباحثين إلى أن هذه النظرة المارآسية لألحزاب السياسية والقوة وقد ذهب آثي
حقيقة أن القوة يمكن أن . نفس قصور البديل الليبرالى لهاالسياسية أقل ما يقال فيها أنها ب

. ولكنه من الممكن من وجهة نظر الناس العاديين التأثير على النتائج السياسيةتترآز، 
عديمة األهمية والتأثير،  بل هى تلعب دورًا ليست   - هذه الناحيةمن  - فاألحزاب السياسية 

  .مهمًا فى المجال السياسى للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة

  

 Member’s Methods           اإلحساس بالعضوية

للداللة على األساليب التى يفهم بها الناس  اإلثنوميثودولوجيونمصطلح استخدمه 
  .أنشطة خاصة بهم

 Statistics                      اإلحصاء

) أو التعرض للخطر(تحليل عنقودى، جدول االقتران،  نموذج الخطر : انظر مواد
مدرج التكرار،  إحصاءات استداللية،  التحليل اللوغاريتمى الخطى،  القياس،  نموذج،  

،  توزيع اعتدالى،  اإلحصاءات الرسمية، )إحصاءات بدون معالم(اإلحصاءات الالمعلمية 



 

 

سحب ( ،  شكل توضيحى دائرى،  انحدار،  معاينة)أوذات المعالم(ءات البارامترية اإلحصا
اختبارات الداللة، استقالل المتغيرات إحصائيًا، االستدالل اإلحصائى، تفاعل   ،)العينة

  .)إحصائى(تباين، تنوع  ،)تفاعل المتغيرات إحصائيا( إحصائى

 Descriptive Statistics             اإلحصاء الوصفى

 .إحصاءات استداللية: انظر

   Ethnostastiics ) البيانات اإلحصائية إنتاجدراسة عمليات (اإلحصاءات اإلثنية 

دراسة أسلوب التنظيم االجتماعى لعمليات إنتاج البيانات  إلىيشير هذا المصطلح 
 من أجل(ينظر إلى تلك البيانات اإلحصائية باعتبارها مصادر  فهذا الميدان ال. اإلحصائية

وقد ذهب آل . ، ولكن باعتبارها موضوعا للدراسة فى ذاتها)تفسير ظاهرة اجتماعية معينة
مالحظة حول "من آيتسوس وآرون سيكوزيل فى مقال نشراه منذ فترة طويلة بعنوان 

، ذهبا )١-١٨( ١٩٦٢المنشور فى مجلة المشكالت االجتماعية عام " اإلحصاءات الرسمية
آمؤشرات موضوعية عن معدل  إحصاءات الجريمة ينا أن نأخذ إلى القول بأنه ال ينبغى عل

الجريمة، وإنما باعتبارها دواال آاشفة عن التنظيم االجتماعى للهيئات التى تتولى أمور 
المعانى : وعلى غرار ذلك ذهب جاك دوجالس فى دراسة له بعنـوان. اإلحصاءات

لى القول بأنه يتعين أن نتبع ، ذهب إ)٢-١٨( ١٩٦٧االجتماعية لالنتحار، المنشورة عام 
نفس األسلوب مع البيانات اإلحصائية التى قدمها دورآايم فى دراسته عن االنتحار، بمعنى 
معالجة هذه اإلحصاءات باعتبارها المشكلة التى يتعين فحصها، وليس بوصفها مقياسا 

هذا االتجاه فى ومن المؤآد أن هناك ارتباطا قويا بين . موضوعيا أو حقيقيا لمعدل االنتحار
" آعلم شعبى"لعلم االجتماع  اإلثنوميثودولوجى دراسة اإلحصاءات فى ذاتها وبين النقد 
وقد شهدت السنوات األخيرة توسعا آبيرا فى . يأخذ فى اعتباره المعانى البدهية ويهتم بها

اإلحصاءات اإلثنية، : وهكذا يعرف روبرت جيفارت فى آتابه. ميدان اإلحصاءات اإلثنية
دراسة لعمليات انتاج، وتفسير، وعرض اإلحصاءات : "، بأنها)٣-١٨( ١٩٩٨الصادر عام 

  ".فى البحوث االجتماعية الكمية

 Social Statistics            اإلحصاءات االجتماعية

 التعدادات والبيانات الديموجرافيةاالجتماعية بما فيها بيانات آمية عن الجماعات 
وآنتيجة لتطبيق النظرية اإلحصائية،  .  لتحليل االستداللىتستخدم فى الوصف وا) السكانية(



 

 

زاد االهتمام بنماذج القياس ودراسة التأثير والتأثر بين المتغيرات،  وآذلك نماذج التحليل 
  .المتعدد المتغيرات

 Moral Statistics             اإلحصاءات األخالقية

وتشتمل هذه  .الجتماعيةالباثولوجيا ابيانات رقمية تعتبر بصفة عامة مؤشرًا على 
البيانات، على سبيل المثال،  على إحصاءات االنتحار،  والطالق،  والصحة العقلية، 

وفى بعض المجتمعات األوربية فى القرن التاسع  .والمواليد غير الشرعيين، واإلجهاض
،  آانت مثل هذه البيانات تستخدم على نطاق )وعلى وجه الخصوص فرنسا وبريطانيا(عشر 

سع فى الحوارات حول اإلصالح االجتماعى،  على الرغم من أن هذا آان يتم عادة بطريقة وا
 .)تفتقر بحق إلى الدقة العلمية(غير سوسيولوجية 

 Inferential Statistics           إحصاءات استداللية

من خالل  إليهاهى اإلحصاءات التى تمكن الباحث من توضيح أن النتائج، التى توصل 
تمل أن تنطبق على مجتمع البحث الذى أخذت من هذه العينة، وهذه اإلحصاءات العينة، يح

على " اختبارات الداللة"بتطبيق مكانية التعميم من عينات ممثلة، تسمح لعلماء االجتماع بإ
. األنماط الموجودة فى العينات، وذلك لتحديد مدى انطباق ذلك على مجتمع البحث بشكل عام

االجتماع هى اإلحصاءات الوصفية، صاءات التى يهتم بها عالم وهناك نوع آخر من اإلح
وتقدم معلومات جموعات البيانات التى تم جمعها، التى تلخص أنماط االستجابات داخل م

اختبارات الداللة، واالستدالل : انظر أيضًا .معدالت واالرتباطات وما إلى ذلكحول ال
 .اإلحصائى

 Morbidity Statistics           إحصاءات األمراض

تستخدم إحصاءات األمراض على نطاق واسع بواسطة المتخصصين فى علم الوبائيات 
وثمة نوعان أساسيان من معدالت .  فى تحليل الصحة والمرض فى المجتمعات البشرية

ويعطى معدل الشيوع مؤشرًا عن عدد األفراد فى .  معدل الشيوع ومعدل الحدوث: األمراض
ن حالة مرضية معينة فى أى وقت،  فى حين يشير معدل الحدوث مجتمع ما الذين يعانون م

إلى عدد األفراد الذين يعانون من هذه الحالة المرضية فى فترة زمنية محددة،  عادة ما تكون 
وبصفة عامة، فإن معدالت األمراض عادة ما تستخدم بغرض توضيح حاالت بعينها ال . سنة

فيقال على سبيل المثال أن هناك ( طلقة خالل سنة آمعدل عام،  آما أنها قد تذآر آأرقام م



 

 

، أو آمعدل للحدوث لكل ألف من السكان،  وذلك لتسهيل عقد )مائتى حالة لداء الكلب
أو األفواج العمرية،  -آور وإناثذ-النوع : مثل(المقارنات بين جماعات فرعية من السكان 

 اإلحصاءات الرسمية،ائمًا فى التى تنشر د الوفيات، معدالتوعلى العكس من ). أو المهن
اإلحصاءات : فإن إحصاءات األمراض يمكن الحصول عليها من عدة مصادر شاملة فى ذلك

الرسمية حول األمراض المعدية واألمراض األخرى التى يبلغ عنها، وسجالت نزالء 
المستشفيات، وسجالت المطالبة بالتأمين الصحى، والمسوح المحلية والقومية التى تجمع 

  .بالصحة أو المرض يانات عن اإلقرار الذاتىب

 Parametric Statistics     )ذات المعالم(اإلحصاءات البارامترية أو المعلمية 

يتولى صياغة فروض حول شكل التوزيع الرياضى االستدالل اإلحصائى فرع من 
ومن أآثر صور هذه التوزيعات الرياضية . ى للمتغيرات التى تجرى دراستهااألساس

توزيع ثنائى الحدين وتوزيع آما يعد  .التوزيع االعتدالىفتراضية شيوعًا ما يعرف باسم اال
ويعتقد بعض علماء اإلحصاء أن هذه النماذج . من أنواع التوزيع الواسعة االنتشار بواسون

ال تالئم العلوم االجتماعية، إذ أنها تنهض على فروض ال تؤيدها أغلب بيانات العلوم 
  ).أى بدون معالم(االحصاءات الالمعلمية يفضل أولئك العلماء بدًال عن ذلك االجتماعية، و

 Criminal Statistics             إحصاءات الجريمة

. بدقة حوادث الجريمة فى المجتمعآان يعتقد فى الماضى أن إحصاءات الجريمة تعكس 
ترا وويلز ثم بدأت تعد بصورة منتظمة فى انجل، ١٨٢٧دت ألول مرة فى فرنسا عام وقد أع

أصبحت  اإلحصاءات الرسمية،وهذه اإلحصاءات،  مثلها فى ذلك مثل آل . ١٨٣٧منذ عام 
وتعتمد إحصاءات الجريمة فى األساس على أعداد الجرائم . تفسر اليوم بقدر آبير من الحذر

وهى تستخلص من البيانات اإلجمالية التى تسجلها ). التى صدر بشأنها حكم محكمة(المسجلة 
وقد أآدت . ت الحكومية آالشرطة والمحاآم،  وآذلك من دراسات وبحوث الجريمةالهيئا

، ١٩٨٤، ١٩٨٢الصادره أعوام (البيانات التى نشرتها المسوح اإلنجليزية القومية للجريمة 
أوجه القصور التى تعيب مثل هذه اإلحصاءات، إذ نشرت بيانات غير مسجلة عن ) ١٩٨٨

وحتى المسوح التى تتناول . د للممتلكات العامة أو الخاصةجرائم خفية مثل التخريب المتعم
 بيانات عن ضحايا الجريمة تواجه صعوبة الوصول إلى بيانات عن بعض الجرائم مثل

التى يتم إجراؤها على المستوى المحلى  المسوحوتذهب . االغتصاب واالعتداءات الجنسية
، وبيانات اإلحصاء )كل روتينىبش(إلى أن آال من إحصاءات الجريمة التى تنشر دوريًا 



 

 

آاالغتصاب لحقيقة عن بعض الجرائم الخطيرة، القومى تحوى بصفة عامة أرقامًا أقل من ا
 .على وجه الخصوص

إذ  .ريمة إنما هى نتاج لعملية معقدةويدرك معظم علماء االجتماع أن إحصاءات الج
عل اإلجرامى ولكن تعريف الف.يتعين على المجتمع أوًال أن يعّرف السلوك الذى يعد إجراميًا

اإلحصاءات،  الجريمةآما يتغير من تشريع قانونى آلخر وحتى تدخل يتغير بمرور الوقت، 
فالبد أن يتم اإلبالغ عنها ثم تسجل، ولكن الناس ال يبلغون عن آل الجرائم، آما أن حدوث 

جيل تغيرات فى إجراءات الشرطة، أو وجود خطأ بشرى بسيط قد يترتب عليه عدم تس
الجريمة ثم إن ما نحصل عليه من سجالت المحكمة هو تسجيل إحصائى لإلدانة أو البراءة، 
وهو يتوقف بدوره أيضًا على خليط معقد من المقومات أو األسس ولهذا يذهب البعض إلى 
أن إحصاءات الجريمة ليست صورة عن حوادث الجريمة بقدر ما هى مؤشر لما يعده 

م،  وللجرائم التى استطاعت الشرطة أن تحل غموضها بالفعل أصحاب السلطة أهم الجرائ
والوصول فيها إلى حكم وتقدمها للمحكمة،  وألنواع الجرائم التى تقوم نظم المحاآم بتداولها 

ن ومع ذلك فقد أصبحت إحصاءات الجريمة تلقى قبوًال واسعًا،  بعد فترة طويلة م. باإلدانة
 .معدل الجريمة،  اإلحصاءات اإلثنية: ر أيضاانظ .النقد وعدم الثقة التى مر بها

 Vital Statistics             اإلحصاءات الحيوية

يقصد بها إحصاءات المواليد، والوفيات، والزواج داخل دولة معينة، وهى التى تمثل 
وتتضمن المعدالت الخام التى تنسب ). علم السكان(للديموجرافيا األساس الضرورى 

آما تتضمن مقاييس أآثر دقة وتعقيدًا للخصوبة، والزواج، . السكانالوقائع الحيوية لمجموع 
والشائع . وتعتمد نوعية هذه البيانات على دقة القائمين بتسجيل تلك الوقائع الحيوية. والموت

بدأت فى بريطانيا منذ عام (اآلن فى أغلب دول العالم أن تتولى الدولة عملية التسجيل هذه 
  .ئس فى الماضى تقوم بتوفير بعض بيانات الوقائع الحيوية، وآانت سجالت الكنا)١٨٣٧

 Official Statistics           اإلحصاءات الرسمية

هى المعلومات اإلحصائية التى تقوم بجمعها، وفحصها وتنظيمها ونشرها حكومات 
والمالحظ دائما أن هذه البيانات تكون . الدول، ومؤسساتها، والهيئات الدولية التى تجمعها

وهى . ضخمة تجرى على عينات قومية مسوحآاملة أو تعدادات للدولة ألنها تجمع من  ممثلة
تسعى عادة إلى تقديم معلومات محددة وفقًا لتعريفات وتصنيفات دولية أو غيرها من المفاهيم 

نالحظ أن الطبيعة الالشخصية لإلحصائيات الرسمية، . المستقرة والمتفق عليها إلى حد بعيد



 

 

تجديد تتعارض تعارضًا حادًا مع مجموعات البيانات التى يتم الحصول عليها  ومقاومتها ألى
آالبحوث األآاديمية، وبحوث السوق، والدراسات التى تجريها معاهد : من المصادر األخرى
، واإلقليمية، والمنظمات االقتصادية، والهيئات المحلية، )الخاصة(البحوث المستقلة 

 .والحكومية

، وتحفظ فى )آراسات التعداد(الرسمية دائما فى مجلدات ضخمة وتنشر اإلحصائيات 
ومن الواضح أن طريقة النشر هذه . المكتبات، بوصفها السجل المعتمد للبيانات التى تحويها

تؤآد عدم مرونة هذا النوع من اإلحصائيات،  وهى التى تحتم نشر نتائج البحوث فى عدد 
صائية المختارة، وهى آخذة فى االختفاء سريعًا صغير نسبيًا من المؤشرات والمقاييس اإلح

وحتى اآلن  ١٩٩٠من هنا بدأ منذ عام . بسبب االستخدام الكثيف لتكنولوجيا المعلومات
 آبيانات جزئيةاالتجاه إلى نشر المعلومات اإلحصائية الحكومية على شرائط الكومبيوتر 

أو آبيانات دورية مجمعة مجهلة، أى آمجموعات بيانات فرعية على األقراص الممغنطة، 
خصيصًا حول موضوع معين على أقراص ممغنطة تصدر شهريا بمعرفة شبكات 

وبدال من أن يلتمس الباحث  .ية أو نظام االتصاالت الالسلكيةالمعلومات القومية والدول
التى يبحث عنها فى مجلد منشور، أخذ الباحثون المهتمون يتجهون اليوم  اإلحصائيةالبيانات 
لقها أو استخالصها من األقراص الممغنطة التى تخزن عليها معلومات الكومبيوتر، أو إلى خ

االستعالم عنها من مصدر خدمة الحاسب اآللى على المستوى القومى الذى يتاح استخدامه 
للكافة من مواقع الخدمة الطرفية القائمة،  ويقوم الباحث المهتم باستخالص األرقام التى 

 .بانتظام د البيانات التى يتم تحديثهايبحث عنها من قواع

إصدار تشريع يسمح بالربط الكامل الواسع النطاق  -حتى اآلن-وقد رفضت الحكومات 
نظام  إنشاءوالشك أن إدخال مثل هذا النظام يتطلب . بين بيانات الهيئات الحكومية المختلفة

أو أى نظام (موحد ال يتغير الشخصية التى ترقم وفق نظام أو نظام البطاقات  )*(الرقم القومى
، وذلك بالنسبة لكل مواطن يعيش فى )آخر للتعرف على الشخص وتعامالته دائما وباستمرار

                                                           
يقوم نظام الرقم القومى على إعطاء آل مواطن رقمًا ثابتًا عند مولده، يظل محتفظا به طوال ) *(

مولده، وتاريخ هذا الميالد، ومكانه، ويخزن هذا الرقم فى الحاسب اآللى، ويعين فى البداية . حياته
ورقم ملفه فى وفيما بعد قد يصبح هذا الرقم هو رقمه فى التأمين الصحى، ). ذآر أو أنثى(ونوعه 

إلخ وربما آذلك رقم حسابه فى البنك، ورقم رخصة ... الضرائب، ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية
ولن يصبح المواطن بحاجة إلى أن يحمل عشرات البطاقات التى تدل على شخصيته فى . سيارته

االجتماع، طبقات  انظر مزيدًا من التفاصيل فى محمد الجوهرى، المدخل إلى علم. الهيئات المختلفة
  )المحرر.(٥٦٣-٥٦٢،ص ص١٩٩٨الجامعية، اإلسكندرية، متعددة، دار المعرفة 



 

 

والسبب أن سياسات حماية البيانات المطبقة . المجتمع، ويستخدمه منذ مولده وحتى وفاته
) الخاص(حاليًا هى التى تحول دون إصدار مثل هذا التشريع حتى داخل القطاع التجارى 

للمناطق المختلفة أصبحت من ) من واقع البيانات(أيضًا، وإن آانت السمات االجتماعية 
وإلى أن يتم مثل هذا اإلجراء الجديد . األمور الشائعة فى المجتمعات الصناعية الغربية

المعلومات  فسوف يسمح بإنشاء بنوك المعلومات الحكومية الضخمة،  وهى تضم آافة
الحكومية المرآزية والتى يتم جمعها من المواطنين مباشرة من خالل يئات المتاحة لدى اله

أو تجمع وفقًا للقوانين التى تنص على تسجيل أحداث العامة،  لالستقصاءاتاالستجابات 
 .معينة فى السجالت الرسمية ونحوها

وتكاد آل اإلحصائيات الرسمية ترجع فى األصل إلى السجالت التى تدون فيها تفاصيل 
آوقائع الميالد، والموت، والزواج، الطالق، والجرائم، . عض األحداث المعينة عند حدوثهاب

، ثم مؤخرًا بعض األمراض الحديثة آالسرطان، )الوبائية(وبعض األمراض المعدية 
وتتخذ إجراءات مشابهة فى السجالت اإلدارية لألنشطة غير اإللزامية، . واإليدز، وما إليها
. فعن هذه السجالت تؤخذ نسبة أقل من البيانات. د طلب مساعدات البطالةآتلك التى تتبع عن

وميزتها األساسية أنها تمثل حصرًا آامًال للوقائع التى تسجلها،  ومن ثم تتسم بأنه يمكن 
والعيب الواضح فى مثل .االعتماد عليها، وأنها حديثة ومتجددة، ومصدر رخيص للمعلومات

ثم  .وقائع التى يمكن حصرها عن هذا الطريق تتسم بأنها محدودةهذا النوع من البيانات أن ال
ن هناك بعض الوقائع التى يسهل تسجيلها آواقعة الموت، ولكن فى مقابل هذا فإن تحديد إ

آما أن هناك بعض العوامل األخرى . السبب المسئول عن حدوثها قد يكون محل خالف
التعامل معها بهذه الطريقة،  رغم آونها المرتبطة بذلك التى تكون من التعقيد بحيث يصعب 

التى مازال يتم  اإلحصائياتوهناك بعض أنواع . وثيقة الصلة بالواقعة محل التسجيل
آسجالت اإلجبارى ومن السجالت اإلدارية، الحصول عليها من عمليات التسجيل 

ت وسجال المستشفيات عن أنواع أمراض نزالء المستشفى، وسجالت الشرطة عن الجرائم،
وإن آان يمكن . الناس الذين يتقدمون لطلب أنواع معينة من مساعدات الضمان االجتماعى

: استكمال هذه البيانات، أو استبدالها أحيانًا، بعمليات جمع تصمم خصيصًا لهذا الغرض، مثل
تعدادات السكان اإلجبارية، واإلسكان، والعمالة، والمسوح االختيارية التى تجرى على 

 .من السكان البالغين أو على قطاعات معينة من أولئك السكان عينات قومية

وال تجرى التعدادات إال مرة آل عشر سنوات عادة، ويجرى استكمالها بطائفة من 
المسوح المنتظمة التى تجمع معلومات إحصائية بصفة ربع سنوية، أو سنوية، أو على فترات 



 

 

حًا سنويًا لألسرة يخدم عددا من وهكذا نجد لدى أغلب الدول اليوم مس. أطول من ذلك
ويعرف هذا . األغراض، هدفه جمع بيانات اجتماعية واقتصادية فى الفترة بين التعدادين

لمسح السكانى المستمر،  :ود، وفى الواليات المتحدة باسمالمسح فى ألمانيا باسم التعداد المحد
ائفة من البيانات أآثر ن آان يجمع طوإويعرف فى أغلب الدول باسم مسح القوى العاملة، 

وهناك فضًال عن هذا أنواع أخرى عديدة من مجموعات . بكثير من التعداد الذى يحل محله
الذى يتم استيفاء بياناته (البيانات التى تستخدم طرق المسح التى تستعين باالستبيان الشخصى 

ث يستوفى حي(، أو االستبيان البريدى، أو التليفونى )من الشخص نفسه بواسطة الباحث
الباحث بياناته فى األول من خالل إرساله للمبحوث بالبريد، وفى الثانى من خالل االتصال 

وتقوم هذه المسوح بجمع معلومات من النوع الذى يمكن ترميزه ). التليفونى بالمبحوث
آالدخل،  : وصياغته فى قالب آمى لتقديم إحصائيات عن موضوعات شديدة التنوع

والحالة الصحية، واالستفادة من الخدمات الطبية، واإلسكان، وتغيير  والتجارة، والمرض،
الحكومى،  واإلنفاقالمنزلى، ومؤشر أسعار التجزئة،  اإلنفاقالوظيفة، والهجرة، وأنماط 

وأنماط استهالك الطعام والتغذية، وأى خبرات أخرى آالوقوع ضحية للجريمة، وأنشطة 
ن العمل، وإلى أماآن الترويح، وعن نشاط قطاع وقت الفراغ، وأنماط االنتقال إلى مكا

وهناك فضًال عن هذا مجموعة آبيرة متنوعة . األعمال، والهجرة الوافدة، والهجرة الخارجية
من المسوح بالعينة التى تجريها بشكل عارض حكومات الدول المختلفة عن شتى 

ح مرة واحدة وينتهى، وقد يجرى مثل هذا المس. الموضوعات ذات األهمية المجتمعية العامة
 .وقد يكرر فى بعض األحيان آل خمس أو عشر أو عشرين سنة

والمالحظ أن العدد الدقيق للمسوح الحكومية، العارضة والمنتظمة، وأنواعها تختلف 
ففى آثير من األحوال قد يجرى تمويلها وتنفيذها . والظروف المحلية لالحتياجاتتبعًا 

، أو الهيئات الدولية، أو )الخاصة(هد البحوث المستقلة باالشتراك مع هيئات أخرى، آمعا
والخط الفاصل بين اإلحصائيات . المؤسسات الخيرية، أو المؤسسات االقتصادية بأنواعها

ومجموعات البيانات بات واهيا نتيجة للتغير فى محور االهتمام " وغير الرسمية" "الرسمية"
الضرورة، إلى المسوح التى تجرى من سجالت القطاع العام، والتى آانت حكومية ب

باالعتماد على أداة المقابلة،  وهى التى أصبحت متاحة لكافة قطاعات المجتمع، وربما آانت 
  .أآثر نجاحًا عندما يتم إجراؤها بواسطة هيئة غير حكومية

 Non- Parametric Statistics         اإلحصاءات الالمعلمية

ور ادعاءات حول الشكل الكامن لتوزيع فرع من فروع االستدالل اإلحصائى ال يط



 

 

على وجود شكل رياضى ) ذات المعالم(فى حين تنهض اإلحصاءات المعلمية . المتغيرات
أنه  اإلحصائيين، ويدعى بعض )عادة ما يكون التوزيع االعتدالى(نموذجى مفترض للبيانات 

االدعاء باعتدالية  فيما يتعلق ببيانات العلوم االجتماعية فإن االدعاءات المطلوبة لتبنى
التوزيع نادرًا ما يمكن تبريرها،  ومن ثم فإنه من األفضل دائمًا اللجوء إلى استخدام 

معلمية اإلحصاءات الال: "انظر على سبيل المثال مؤلف آونوفر. (اإلحصاءات الالمعلمية
م على سبيل المثال،  المعروف باس "U" ويعد اختبار) ١٩(.١٩٨٠الصادر عام " التطبيقية

  .المعلمى" ت"نظيرًا شائعًا الختبار " ويتنى -اختبار مان"

 Value - Judgement                أحكام قيمية 

  .قيمة: انظر مادة

 Paradigmatic and Syntagmatic        اإلحاللى والترآيبى

  .سوسير،  فردينان دى: انظر

 Religious Revival                 اإلحياء الدينى

.  ماهيرية التى تعتمد على اإلثارة الدينية المكثفةمصطلح يطلق على الحرآات الج
وحرآات اإلحياء الدينية الدورية التى تهدف إلى استعادة االلتزام واالرتباط بالجماعة تعد 

وقد شهدت حرآة اإلحياء البروتستانتى . سيولوجيا معتادًا من مالمح التراث الدينىملمحًا سو
 والمنهجية أو النظامية Moravians  رافيةفى القرن الثامن عشر ظهور الطائفة المو

Methodists  انظر مادتى. وتعد حرآات اإلحياء من الظواهر الشائعة فى الواليات المتحدة :
  .،  فرقة دينية)يائىإ(إنجيلى 

 Animatisim                       اإلحيائية 

ا تنشأ ثمرة التفسير الذى طرحه بعض األنثروبولوجيين األوائل للديانة البدائية باعتباره
أو السلوك غير ) آالبراآين على سبيل المثال(للتساؤل حول الظواهر الطبيعية غير المألوفة 

وقد ذهب البعض إلى القول بأن ). المعتاد لبعض األشياء، آالشالالت وما على شاآلتها
ومن بين نقاد هذه . الشعوب ذات التكنولوجيا البسيطة تضفى على هذه الظواهر قوة روحية

  .التوتمية: انظر أيضًا. ليفى برولولوسيان دورآايم طروحة إميل األ



 

 

  Informant                      اإلخبارى

  .المبحوث: انظر

 Word Association Test              اختبار تداعى الكلمات

 .االختبارات اإلسقاطية: انظر مادة

 Thematic Apperception Test (TAT)     اختبار تفهم الموضوع

تم تطويره فى الواليات المتحدة فى الثالثينيات، يقوم على استخدام طى اختبار إسقا
. عشرين صورة أحادية اللون وغير محددة الشكل تحديدا قاطعا تصور أفعاال إنسانية مختلفة

وعلى المستجيب أن يصف ما يحدث فى الصورة،  وما هى األسباب التى دفعت إلى ذلك، 
ويفترض أن القصص التى يحكيها المستجيب . إليها وما هى النتائج التى يمكن أن ينتهى

هذا المستجيب،  ويتم هذا التفسير شخصية عن جانب من ) اإلسقاطمن خالل تكنيك (تكشف 
  .المحددة المتفق عليها المعايير وفقا لبعض 

  Census Quality Check           اختبار جودة التعداد

  مسح ما بعد التعداد: انظر

 Present State Examination (PSE)      ةاختبار الحالة الراهن

هو اختبار طوره أخصائى الطب النفسى جون وينج وزمالؤه فى مستشفى مودسلى فى 
وآانوا يهدفون منه إلى تيسير وتوحيد عملية التعرف على  . بريطانيا خالل الستينيات

. النفسية وإلى تحسين تصنيفات األمراضالطبى النفسى، الحاالت التى تحتاج إلى العالج 
وقد صمم هذا ). وجدير بالذآر أن جون وينج يتبنى تصورًا مرضيًا معينًا لألداء العقلى(

ويالحظ أن األسئلة التى يتضمنها االختبار تشير (االختبار لكى يقدر الحالة العقلية الراهنة 
منها العقلية التى يعانى  )الباثولوجية(لتحديد الحالة المرضية ) إلى الشهر المنصرم فقط

فهو يتضمن دليال موحدا يشتمل على قائمة من العناصر، وإن آان يسمح بقدر من . المريض
ويستلزم األمر . المرونة فى عملية توجيه األسئلة، خاصة فى األسئلة المرتبطة بمتابعة الحالة

 .تدريب القائمين بالمقابلة، الذين ال يشترط فيهم أن يكونوا أطباء نفسيين

والتى تؤثر  -إلجابات التى يدلى بها المريض عن األسئلة المختلفة ومن شأن تحليل ا



 

 

أن يسمح بتحويل البيانات إلى عرض أو مجموعة من األعراض  -فيها األحكام اإلآلينيكية
ويتطلب األمر الحصول على مزيد من المعلومات التاريخية ومعرفة األسباب . بمقادير معينة

تم تطوير حزمة برامج آومبيوتر خاصة للمساعدة ولهذا . طبى نفسى للوصول إلى تشخيص
 . CATEGO فى هذه العملية تعرف باسم

 )أو التصنيف(من أدوات الفرز ويستخدم اختبار الحالة الراهنة على نطاق واسع آأداة 
وهو يتفوق .  فى دراسات وبائيات األمراض النفسية، سواء على المستوى القومى أو الدولى

يطة التى تحاول قياس مدى مرضية الحالة من واقع مقياس أحادى على أدوات البحث البس
البعد، حيث يمثل مقياسًا لطائفة من األعراض، وان آان اليغطى االضطرابات السلوآية 

وقد استخدم جورج براون وتريل ). مثل إدمان الكحول واألعراض المرضية العضوية(
لدى عينات من المجتمع المحلى  ئاباالآتهاريس اختبار الحالة الراهنة فى تشخيص حاالت 

األصول االجتماعية "فى دراستهما التى حظيت بقدر وافر من النقاش والمنشورة فى آتاب 
  .، وفيما تاله من دراسات)٢٠(١٩٧٨،  الذى صدر عام "لالآتئاب

 Scree Test                    اختبار الرآام

فى أى -وأخذها فى االعتبار  -طريقة بديلة لتقرير عدد العوامل التى يجب اإلبقاء عليها 
العوامل الصغيرة التى فالطريقة األساسية التى تستخدم فى تحديد عدد  .تحليل عاملىعملية 

بعد االبقاء على العوامل التى تفسر معظم التباين الشائع فى أى مجموعة من نستبعدها، 
تها مل التى تقل قيمفى استبعاد العوا  Kaiser" معيار آايزر"العوامل، تعتمد على استخدام 
وبالتالى فإن هذا يستبعد آل العوامل التى تفسر معًا درجة . المحسوبة عن الواحد الصحيح

امج وهذا إجراء يتم حسابه أوتوماتيكيًا من خالل معظم البرباين أقل مما يفسره متغير واحد، ت
ة لهذا اإلجراء تتمثل وعلى أى حال فإن التقنية البديلة أو المكمل. اإلحصائية فى الحاسب اآللى

بالعوامل المستبعدة من فى إمكانية إجراء تمثيل بالرسم البيانى يوضح انحدار التباين الخاص 
نفسه مستمد من نظير له فى عالم الجيولوجيا وهو الحطام أو " رآام"ومصطلح . التحليل

-ر الرآام وعلى سبيل المثال، فإن اختبا. توجد فى أسفل موقع انحدار صخرىاألنقاض التى 
 يبين أن هناك فرقا واضحًا بين خط االنحدار -آما يظهر من المثال االفتراضى التوضيحى

مل األخرى التى تستبعد فيما وبين خط االنحدار البسيط للعواالحاد الخاص بالعوامل األولية، 
مثال،  هذا ال ولسوء الحظ فإن تفسير الرسم البيانى نادرًا ما يكون واضحًا آما يظهر فى .بعد

وإنما يميل فى الواقع إلى االشتمال على تقدير ذاتى لتلك العوامل التى تقع تحت الخط 
  .المستقيم والمتخيل فى الرسم البيانى،  وبين نقاط توزيع العوامل األصغر أو األقل



 

 

 Rorschach Test              اختبار رورشاخ

حتى  ١٨٨٤عاش من (شائع االستخدام قام بتطويره هيرمان رورشاخ اختبار إسقاطى 
ويمثل هذا االختبار قياسًا . وخاصة فكرة التداعى الحر التحليل النفسى،متأثرًا بفكر ) ١٩٢٢

المثيرات غير المترابطة  عن طريق تحليل استجابات المبحوث تجاه مجموعة منللشخصية 
ل ويتوزع نظام الدرجات على أساس تحلي. من عشر نقاط متناسقة من الحبر يتكون نسبيًا،

 .ومقارنة آل ذلك بالمعايير الثابتة لمحتوى، واستخدام الشكل واللون،الموقع وا

 Stanford - Binet Intelligence Test     اختبار ستانفورد وبينيه للذآاء

وآان الفرنسى بينيه . ويستخدم لقياس القدرات العقلية لألطفال الذآاء،أشهر اختبارات 
، الذى وضع للتعرف على تالميذ المدارس الفرنسيين هو المؤلف الرئيسى لالختبار األصلى

وقد قام بمقارنة أداء آل . المحتاجين إلى تعليم خاص، وذلك فى أوائل عشرينات هذا القرن
ثم قام باحثو جامعة ستانفورد فى الواليات . طفل بما آان يعد متوسطًا أو معتادا بالنسبة لعمره

أو نسبة الذآاء،  )*(عد أن تم ربطه بمفهوم حاصل الذآاءبما بعد بتبنى هذا االختبار، المتحدة في
وتعبر هذه الدرجات عن . وتوحيد درجات االختبار حول متوسط هذا المعدل وقدره مائة

وألن هذه القيم مقننة، أصبح من . الذآاء المقدر لكل طفل بالنسبة ألقرانه فى بقية السكان
ر فترات ختلفة، أو بالنسبة لنفس الطفل عبالممكن مقارنة أداء األطفال فى جماعات عمرية م

بعض عناصر االختبار للمراجعة الدورية، آى تأخذ فى اعتبارها وقد خضعت . زمنية مختلفة
 .التغير االقتصادى االجتماعى والثقافى

وإن آانت قد تعرضت جميعها . آما تستخدم اآلن عدة اختبارات ذآاء مماثلة أخرى
ومازال ميدان .لتحيز الثقافى، أو الطبقى، أو العرقى، أو الجنسللنقد، على اعتبارها متهمة با

سواء فى الدوائر األآاديمية أو ته محل خالف آبير بين المفكرين، اختبار الذآاء برم
  .السياسية

 Twenty Statements Test         اختبار العشرين عبارة

أعمال جورج  فى جامعة أيوا من آوهنمقياس لالتجاهات الذاتية استخلصه مانفورد 
من : "وفيه يطلب من المستجيبين أن يدلوا بعشرين إجابة على السؤال التالى. هربرت ميد

                                                           
هو  Intelligence Quotientحاصل الذآاء أو نسبة الذآاء وهى دليل مستوى ذآاء الفرد ) *(

ويسمى أيضًا حاصل . حاصل قسمة العمر العقلى للتلميذ على عمره الزمنى مضروبًا فى مائه
  )المحرر.(اإلنجاز



 

 

  .)األنا(للذات  ويعتقد أن اإلجابات التى تقدم تكشف لنا عن المحددات االجتماعية".  أنا؟

 Object Relations Test (ORT)     اختبار العالقات الموضوعى

جرى تطويره خالل الخمسينيات فى تافيستوك   ية،االختبارات اإلسقاطنوع من 
فقد ذهبت آالين . فى التحليل النفسى آاليـنوهو يعتمد على نظريات ميالنى . آلينيك فى لندن

صور األشخاص " أشياء شريرة"و" آأشياء طيبة"إلى أن األطفال يتشربون عن غير وعى 
ور الوقت يرى النمو الطبيعى هذه وبمر. الذين يرتبطون بمواقف اإلشباع أو األلم والحرمان

أما . الصور تنصهر فى شئ واحد، يشمل فى داخله العناصـر الطيبة والشريرة على السواء
صورة تضم آل صورة منها شكًال أو اثنين أو ثالثة أو  ١٢االختبار نفسه فيتكون من 

لب من ويط. مجموعات من األشكال غير المفهومة، عالوة على صورة خالية من أى أشكال
ويفترض أن إجابات المبحوث تدلنا . المبحوث أن يحكى قصة عما يحدث فى هذه الصور
 .على الديناميات الواعية وغير الواعية فى شخصيته

 Hypothesis Testing                  اختبار الفرض

 .فرض: انظر

  اختبار مينسوتا المتعدد المراحل للشخصية

MMPI (Minnesota  Multiphasic Personality Inventory 

تم تطويره فى األربعينيات لالستخدام العالجى، وإن آان بعض للشخصية اختبار 
ويتعين . علماء االجتماع األمريكيين قد استخدموه أيضًا خالل عقدى الخمسينيات والستينيات

على المفحوصين أن يقوموا بتصنيف الجمل الوصفية إلى أمور تصدق عليهم أو أنها أمور 
ويتكون المقياس من أربعة عشر درجة تعكس سمات . ال يجوز اإلفصاح عنهازائفة أو 
وتقنين االختبار جاءت ضعيفة فى ثبات وصدق وقد ثار جدل قيل فيه إن نتائج .  الشخصية
 .مجملها

 Projective tests              االختبارات اإلسقاطية

عالجية بهدف نوع من االختبارات يستخدمه علماء النفس أساسًا فى الممارسات ال
وتقوم هذه . قياس مجموع ديناميات الشخصية وليس بعض سمات أو أبعاد الشخصية

االختبارات على تقديم بعض الموضوعات غير المكتملة أو الناقصة على نحو ما، آأن يطلب 



 

 

وهى تستند إلى . من العميل إآمال جملة، أو وصف شكل أو صورة غير واضحة المالمح
عند إآماله للموضوع الناقص إنما يسقط أفكاره  ومشاعره على فرض مؤداه أن العميل 

 .الشخصيةويعتقد أن التباين فى االستجابات تعكس فروقًا فى . المثير الذى أمامه

المصطلح نفسه لم يكن قد صيغ (وتنهض المبادئ األساسية  لالختبارات اإلسقاطية 
، وعلى مبدأ التداعى اإلسقاط على نظرية التحليل النفسى، خاصة فكرة) حتى الثالثينيات

وربما آان أول اختبار إسقاطى هو اختبار تداعى الكلمات الذى وصفه فرانسيس . الحر
وفى هذا االختبار آان يطلب من المبحوث أن يستجيب لكل آلمة من . ١٨٧٩جالتون فى عام 

ختبار اإلسقاطى أما اال. الكلمات الواردة فى قائمة تقدم له، وأن يرد بأول آلمة ترد إلى ذهنه
، حيث آان ١٩٢١الذى وضع فى أول صورة له عام  اختبار رورشاخ،اإلحاللى الحق فهو 

اختبار تفهم ومن االختبارات االسقاطية األخرى .  يتكون من مجموعة من بقع الحبر
 .واختبارات استكمال الجمل بأنواعها المختلفة  الموضوع،  واختبار العالقات الموضوعى،

يل استجابات الفرد على االختبار على نوع من تفسير الديناميات النفسية وينطوى تحل
ورغم المحاوالت التى بذلت لوضع نظم تقدير موحدة،  .  والمقارنة مع المعايير االجتماعية

فإن النقاد يشيرون إلى القصور فى التوحيد القياسى لعملية التقدير،  واهتزاز المعايير التى 
التقدير،  وانخفاض مستوى الصدق،  بل ودمغ هذه االختبارات بعدم يتم على أساسها هذا 

أما المدافعون عن هذا النوع من االختبارات فيذهبون إلى أن الثراء الحقيقى .  العلمية
لالستجابات والمدى الذى تفتحه أمام التفسير والتقويم اإلآلينيكى إنما تمثل أساس قيمة تلك 

  .الشخصيةاالختبارات فى تقدير ديناميات 

  

 Significance Tests              اختبارات الداللة

مجموعة متنوعة من األساليب اإلحصائية التى تستخدم فى البحوث االجتماعية 
عينة ما يستدل منها على تعميمات متغيرات اإلمبيريقية الختبار ما إذا آانت العالقة بين 

ه األساليب ما إذا آانت النتائج وتحدد هذ .العينةالذى سحبت منه  مجتمع البحثتنطبق على 
وتمثل اختبارات . المستخلصة من العينة تمثل ظاهرة نادرة أو غير طبيعية أو غير متوقعة

التحليل الذى يمكن ) أسلوب(هى تكنيك لالستدالل اإلحصائى، فالداللة األساس الرئيسى 
الذى سحبت منه بواسطته تعميم العالقة بين متغيرين أو أآثر فى عينة ما على المجتمع 

ومن هنا تخضع هذه االجراءات لنفس الشروط التى تخضع لها إجراءات المعاينة . العينة



 

 

 .نفسها فيما يتعلق بعمليات االستدالل اإلحصائى

القائل بأن االختالفات المهمة فى نتائج البحث الفرض الصفرى ونقطة البدء هنا هى 
وبمعنى آخر، فإنه ال توجد فى . فات حقيقيةترجع إلى خطأ المعاينة، وليس مرجعها إلى اختال
وفى اختبار بسيط للعالقة بين نوعين من . مجتمع الدراسة عالقة بين المتغيرات التى نختبرها

المتغيرات داخل عينة ما، يتم التأآد من مدى التشابه بين العينة والمجتمع فى ارتباطه بحجم 
حسابه بالنظر إلى آل من حجم العينة ومدى أما معدل الخطأ نفسه فيتم .  الخطأ المسموح به

وداللة االختالف بين نسب المتغير .  تنوع أو تباين المتغير التابع فى المجتمع الكلى للدارسة
فى ضوء مستويات معنوية  -مع مراعاة معدل الخطأ-داخل العينة يتم أيضًا حسابها وتقديرها 

عتبر مقبوًال عند استخالص االستدالالت وهذه تعتمد على مستوى الخطأ الذى ي. محددة سلفًا
. حول العالقة بين المتغيرات فى المجتمع الكلى للدراسة والتى تستخلص من خالل العينة

ويتم رفض الفرض الصفرى إذا ما وقع االختبار اإلحصائى للداللة داخل مدى يحتوى على 
ى مثل التوزيع احتمال محدود للغاية لكون ذلك حدث عند اشتقاقه من التوزيع النظر

 (Region of rejection)وهو ما يسمى بنطاق الرفض  (االعتدالى 

وتقدم اختبارات الداللة مستويات عديدة من الداللة أو الثقة،  إذ تذآر هذه االختبارات 
وهو (أن أى نتيجة إحصائية ال ترجع إلى عامل الصدفة إال بنسبة تقل عن واحد فى األلف 

أو تقل نسبتها عن مرة ) ٠٫١وهذا مستوى (واحد فى المائة أو تقل عن ) ٠٫٠١مستوى 
وهكذا يمكننا على سبيل المثال أن نختار ). ٠٫٥وهذا مستوى (واحدة من آل عشرين مرة 

فى أى مدى يقع االختالف بين نسب المتغير فى % ٥القول بأنه فى حدود احتمال خطأ نسبته 
مما يؤدى إلى زيادة % ١تماالت الخطأ إلى أو يمكننا أن نخفض اح.  المجتمع الكلى للدراسة

. المدى الذى نتوقع أن نجد داخله االختالف فى نسب المتغير فى المجتمع الكلى للدارسة
، بينما يشار إلى الحالة الثانية بمستوى %٩٥ويشار إلى الحالة األولى بمستوى المعنوية 

مستويين السابقين استنادًا إلى ويتم قبول النتيجة عند أى من ال%. ٩٩الداللة أو المعنوية 
درجة التأآيد أو الدقة التى يتطلبها آل باحث، ولكن المستوى األقل من واحد فى األلف هو 
أآثر المستويات أمانا فى التأآيد على أن نتائج البحث نادرًا ما تكون قد وقعت بفعل الصدفة،  

 .للعالم الواقعىوأن هذه النتائج بالتالى البد وأن تكون انعكاسًا حقيقيًا 

ويمكن للباحث متى حّدد مستوى الداللة الذى يعنيه، أن يختبر الجداول التى صاغها 
فى -القيمة القصوى لالختالف بين نسب العينة ) أو يستخدم الكومبيوتر فى حساب(ليحسب 

التى يتطلب األمر زيادتها آى تصل إلى أن تكون فارقًا ذا داللة معنوية،  -ظل معدل الخطأ



 

 

اختالفات داخل العينة تكون من السعة بحيث يمكن أن تنطبق أيضًا على المجتمع الكلى  أى
وإذا مازادت هذه القيمة فقد ينتهى المرء برفض الفرض الصفرى القائل بعدم وجود . للدراسة

اختالف بين نسب المجتمع الكلى للدراسة،  وأن فرصة الخطأ فى التوصل إلى تلك النتيجة 
% ٥وهو يكون فى الغالب (طأ عند أى مستوى معنوية او داللة تم اختياره تساوى احتمال خ

 .%)١أو 

وهناك نوعان أساسيان من اختبارات الداللة ينتميان إلى فرعين أساسيين من فروع 
،  واإلحصاءات الالمعلمية )ذات المعالم(اإلحصاءات البارامترية أو المعلمية : اإلحصاء

ففى اإلحصاءات البارامترية تبنى االفتراضات حول الشكل األساسى لتوزيع ). بدون معالم(
اختبار ( SNDومن أمثلة االختبارات البارامترية للداللة نجد اختبار . المتغيرات فى المجتمع

عند مان  "U" أما أشهر االختبارات الالمعلمية لقياس الداللة فهو اختبار .T واختبار )Zدرجة
 .ويتنى

آبير من اختبارات الداللة للمتوسطات،  والنسب،  وأنواع التباين،  وهناك عدد 
ومن هذه االختبارات ما يطبق على الدراسات ذات العينة   .وحسن المطابقة  واالرتباطات،

ومنها ما يطبق فى حالة المقاييس التصنيفية أو .  الواحدة أو ذات العينتين أو متعددة العينات
فى الحاسب اآللى    SPSS  وتحتوى مجموعة برامج.  مقاييس الفئويةالمقاييس الترتيبية أو ال

على االختبارات التى تستخدم فى علم االجتماع،  ولكن يجب الرجوع إلى الكتب األساسية للتأآد 
ومن أآثر هذه االختبارات شهرة اختبار آا .  من مالءمة أى اختبار نختاره للبيانات المتاحة لدينا

يطة عن الشكل التوزيعى الذى يتضمن بعض االفتراضات البس  (Chi - Square ٢آا(تربيع 
واختبار معامل ارتباط الرتب لمتغيرات الوصفية أو التصنيفية، وهو اختبار يناسب ا. األساسى

ومن أآثرها استخدامًا فى حالة المتغيرات من أقدم االختبارات التى صممت،  وهو. عند سبيرمان
 .رتيبية أو فئويةالتى تطبق عليها مقاييس ت

والداللة االحصائية لنتائج بحث ما ال تتعادل قيمتها مع األهمية األساسية لهذه النتائج 
وآذلك .  آما تحددها النظرية أو االعتبارات الخاصة بالسياسة أو غيرها من االعتبارات

الرتباط ا) أو قوة(أيضًا فإنه على الرغم من وجود عالقة بين الداللة اإلحصائية وبين حجم 
والواقع أن نتائج بحث ما قد . بين عينتين أو أآثر، فإن األمرين ال يتعادالن هكذا ببساطة

تكون صغيرة إلى حد التفاهة وترتبط بموضوع قليل األهمية، ولكنها تظل ذات داللة 
ولذلك فإن بعض النقاد يرون أن اختبارات الداللة . إحصائية حسب اختبارات الداللة

بًا ما تستخدم دون تدبر، بل وبطريقة خاطئة، ويضفى عليها الباحثون فى اإلحصائية غال



 

 

  .تقارير نتائج البحوث قيمًا وأوزانًا أآثر من حقيقتها

 Explanatory Reduction           االختزال التفسيرى 

  .الرد المنطقى، االختزال: انظر

 Semantic Reduction             االختزال الداللى

 .، االختزالالرد المنطقى: انظر

 Disequilibrium              اختالل،  التوازن

  .التوازن:  انظر مادة 

 Dysfunction,  Dysfunctional          اختالل وظيفى

ويوصف . النسق االجتماعىيستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى التوترات التى تعترى 
مجموعه أو ألداء جزء  الشئ بأنه مختل وظيفيًا عندما يكون معطًال أو معوقًا ألداء النسق فى

المصاحبة للمراهقة إلى تعويق سوق العمل أو المؤسسة  الالمعياريةفعندما تؤدى حالة . منه
  .وظيفة: انظر أيضا مادة. التعليمية، فإننا نقول إن ذلك يؤدى إلى االختالل الوظيفى للمجتمع

 Satisficing                  االختيار الرشيد    

 رشيدةاالقتصادية ليصف آيف يتخذ الناس اختيارات مصطلح يستخدم فى النظرية 
. من بين االختيارات المطروحة عليهم أو المتاحة لهم، وفى إطار القيود أو الضوابط السائدة

، أن صناع القرار )٢١(١٩٥٧ويرى هربرت سيمون فى آتابه السلوك اإلدارى، الصادر عام 
لها صلة بصنع القرار أو يتيسر لهم نادرًا ما يحصلون على آل المعلومات التى قد تكون 

وبدال من ذلك يتصرفون فى إطار معلومات محدودة وبسيطة بحيث يصلون إلى . تقويمها
اختيارات رشيدة مقبولة ذات طبيعة وسطية، أآثر من اتباعهم الستراتيجيات الوصول إلى 

حيان وفى بعض األ.  القرار األمثل أو األفضل لتحقيق هدف معين بشكل آامل مكتمل
غير (توصف عملية االختيار الرشيد هذه بأنها استراتيجية تزايد المكاسب بشكل تدريجى 

 .)منتظم

وقد ثبت جدوى تبنى نماذج للسلوك تعتمد على االختيار الرشيد، بدال من نماذج 
وعلى سبيل المثال، . النهايات العظمى فى نظرية السلوك اإلدارى داخل المصنع أو المنشأة



 

 

سة إنتاجية تحاول تعظيم أرباحها تحتاج إلى معلومات آاملة عن التكاليف فإن أى مؤس
هنا تحل نماذج االختيار .  واألرباح، وهى أمور ال تتاح عمليًا إال بعد انتاج السلعة وتسويقها

ويعتمد .  الرشيد هذه محل البحث عن أمثل المخرجات،  التى قد ال يتيسر الحصول عليها
لتقريبية المستمدة من الخبرة العملية وعلى الحلول الوسطى، التى القرار على الحسابات ا

  .الرشد المقيد،  نظرية التنظيم: انظر أيضا. يمكن أن تحقق نجاحًا آافيًا

 Rational - Choice Theory           االختيار الرشيد) نظرية(

  .نظرية التبادل:  انظر 

  

 Rectangular Clustering     )المجموعات(االختيار العمودى للعناقيد 

  .التحليل العنقودى:  انظر 

 Generalized Other                 اآلخر العام

  .الذات:  انظر 

 Significant Others              اآلخرون المهمون

عن النفس أو الذات، ويدلل على  Mead يستمد هذا المفهوم من نظرية جورج ميد
فهناك آخرون عديدون، سواء من . قدرة الفاعلين االجتماعيين على تبنى أدوار اآلخرين
فاآلخرون المهمون هم أولئك الذين . الغرباء أو من داخل المجتمع، ممن يتم تبنى أدوارهم

ومنذ أن طرح ميد . يكون لهم تأثير مهم أو يلعبون دورًا أساسيًا فى تشكيل سلوآيات غيرهم
 Armisted Maupinوبين هذا المفهوم لقى استخدامًا عامًا وشعبيًا، حتى استخدمه أرميستد ما

  ."اآلخرون المهمون"عنوانًا لروايته  

 أخطاء االستدالل اإلحصائية والمنهجية

Artefacts,  Statistical and Methodological 

ويترتب . فى جمع أو فى تحليل البيانات للتحيزيعتبر خطأ االستدالل اإلحصائى نتاجًا 
ال تعكس الواقع الحقيقى، ولكنها نتيجة غير على ذلك أن النتائج التى يتم التوصل اليها 

ناتجة  -على األقل جزئيًا-وعندما توصف نتائج دراسة بعينها بأنها  .لخطأ القياسمقصودة 
وليست نتيجة لتمثيلها للواقع تمثيًال  ،)تصميم البحوث: انظر(عن استخدام أداة منهجية معينة 



 

 

  .نهجىغير دقيق، فإنها تسمى أحيانًا خطأ االستدالل الم

 Methodological Artfact         أخطاء االستدالل المنهجية

 . المادة السابقة: انظر

 Ethics                    األخالق        

بما فى (تعّرف األخرق غالبًا بأنها االهتمام بما ينبغى أن يكون،  لى حين يهتم العلم 
ولعل هذا التمييز هو المسئول عن . بوصف الواقع آما هو آائن فعليًا) العلم االجتماعىذلك 

أو يكون محايدًا من  متحررًا من القيمةظهور فكرة أن العلم االجتماعى ينبغى أن يكون 
وإن آنا فى الواقع نجد أن آًال من وسائل وأهداف البحث االجتماعى ترتبط . الناحية القيمية

 .ارتباطًا فعليًا وجوهريًا باالعتبارات األخالقية

ليس هناك إجماع واضح على مجموعة آاملة من القواعد األخالقية التى ومع ذلك، ف
يتعين اتباعها عند إجراء بحوث على البشر،  وإن آانت هناك مع ذلك بعض التوجيهات 

من تلك المبادئ األساسية ضرورة احترام خصوصية األفراد . المهنية المتفق عليها بوجه عام
لى موافقتهم بعد إطالعهم على طبيعة موضوع البحث، وذلك عن طريق الحصول ع

من شأن هذا أن يستبعد عمليات مالحظة السلوك الشخصى دون إذن صريح وواع من .البحث
آما يتعين فضًال عن ذلك أال يعرض األفراد موضوع البحث . الشخص الذى تجرى مالحظته

ًال عن آذلك يكون الباحث مسئو. ألى ضغط، أو تالعب، أو مخاطر شخصية ال ضرورة لها
ولهذا . الحفاظ على سرية أى معلومات يمكن أن تؤدى إلى الكشف عن شخصيات المبحوثين

أصبح موضوع حماية المعلومات، أى ضمان بقاء األشخاص مجهولين، محل اهتمام متزايد، 
فالمبادئ األخالقية ال توجه فقط عملية . آما أصبح خاضعًا بالفعل لبعض الشروط القانونية

آما أن هناك بعض الدالالت . ولكنها توجه آذلك عملية عرض نتائج البحث إجراء البحث،
ولعل علماء االجتماع لن يضطروا فى . األخالقية التى تتصل بكيفية استخدام نتائج الدراسة

عند صناعته  Oppenheimerيوم من األيام إلى مواجهة المأزق الذى واجهه أوبنهايمر 
علم "ا قاله روبرت فريدريكس فى دراسته المعنونة القنبلة الذرية، ولكن سوف يصدق م

إن معرفة اإلنسان ليست حيادية فى " :)٢٢(١٩٧٠الصادرة عام " اجتماع علم االجتماع
 .أخالقيات البحث:  انظر مادة". جوهرها، فهى تمنح صاحبها سلطة على اإلنسان ذاته

 األخالق البروتستانتية، وقضية األخالق البروتستانتية



 

 

Protestant Ethic and Protestant Ethic Thesis 

- يقصد بها مجموعة القيم التى تتضمنها العقيدة البروتستانتية األولى، والتى ربط بينها 
الكالسيكية فيبر وبين نمو الرأسمالية الحديثة، وخاصة فى مقاالت ماآس  - بشكل مختلف عليه

 )٢٣(.١٩٠٥فى آتاب عام  ، التى نشرت"األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية"عن 

والحقيقة أن هذه العالقة تبدو للوهلة األولى متناقضة، إذ أن المعتقدات البروتستانتية لم 
تشتمل على فكرة الربح االقتصادى فى ذاته، وإن آان هذا الربح يمثل عنصرًا جوهريًا 

مالية قد وجدت وحجة فيبر فى ذلك أنه بالرغم من أن الرأس. من عناصر الرأسمالية) وحديثًا(
فى أماآن أخرى فى صورة أولية، إال أنها لم تتطور على هذا النحو الذى عرفته أوربا 

بفكرة تراآم رأس المال   -نسبيًا-ويرجع الفضل فى ظهورها إلى اإليمان الواسع . الحديثة
وهذا اتجاه غير رشيد فى ذاته، إذ ليس هناك سبب معقول يفسر . آواجب أو غاية فى حد ذاته

وفى رأى فيبر أن الدين هو الذى يقدم لنا مفتاحًا . اختيارنا العمل دون الفراغ أو االستهالك
لفهم هذا التوجه الحديث تمامًا للحياة اليومية، على اعتبار أن الدين ينطوى على اختيار القيم 

حتى  ولكنا ما أن نختار قيمة من هذا النوع.  المطلقة التى ال يمكن تبريرها على أسس رشيدة
لذلك من المعقول أن نتكلم عن الطرق . نبدأ فى االلتزام بها والعمل نحوها بوسائل رشيدة

من هذا على سبيل المثال أننى إذا اخترت . (الرشيدة وغير الرشيدة لتحقيق القيمة المطلقة
). أنتمى إلى حزب سياسى محافظأن  الشيوعية آقيمة مطلقة، فمن األمور غير الرشيدة

فيبر أن التحقيق الرشيد للقيم المطلقة التى آانت تؤمن بها البروتستانتية الزاهدة ووجهة نظر 
بشكلها الذى آان معروفًا فى أوروبا إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر قد وجه الناس 

وهذا التنظيم الرشيد والمنظم للعمل آواجب هو .  إلى االنخراط فى العمل المنظم المنضبط
 .للرأسمالية الحديثة،  أو هو الروح الفريدة لتلك الرأسمالية السمة المميزة

وتتمثل الصلة الحاسمة بالبروتستانتية من خالل فكرة البروتستانتية  بدعوة المؤمنين 
وتشيع هذه الفكرة فى .  إلى أداء واجبهم نحو اهللا بالتزام السلوك النظامى فى حياتهم اليومية

آما أن القضاء والقدر .   كنيسة الكالفينية الجديدة اإلصالحيتينمعتقدات الكنيسة الكالفينية وال
معتقد مهم،  ولكن لما آان البشر ال يستطيعون أن يعرفوا من الذى آتب له الخالص ومن 
الذى آتبت عليه اللعنة،  فإن من شأن هذا أن يخلق فى نفس اإلنسان المؤمن إحساسًا عميقًا 

ر اإلنسان بالخالص،  الذى يعد فى حد ذاته عالمة أآيدة ولضمان أن يظف.  بالوحدة الداخلية
بالعمل (على اختيار اهللا لذلك االنسان،  يتعين عليه أن يجد ويجتهد فى أداء رسالته ) أو دليًال(

،  ويصبح هذا )الشاق، واالستخدام المنظم للوقت،  والزهد الصارم عن متع الدنيا وحاجاتها



 

 

غير أنه ".  الزهد الدنيوى"همية،  وهذا هو ما يطلق عليه اسم االجتهاد من األمور الفائقة األ
يمكن القول بصفة عامة آل العمومية أن أهم إسهام قدمته البروتستانتية للرأسمالية هو روح 

صلة وقد وصف فيبر العالقة بين االثنين بأنها عالقة .  الذى آانت تشجع عليهالترشيد 
 .فكرية

لرأسمالية الغربية استجابة هائلة فى حجمها،  ومازالت وقد أثار هذا التفسير ألصول ا
أن يكون  -آما يدعى البعض أحيانًا-ولم يكن فيبر يقصد بهذا التفسير .  تثير الجدل حتى اليوم

وقد عارض فيبر أى .  بديًال عن التفسير المارآسى الذى ينهض على اعتبارات اقتصادية
ان البروتستانتية لم . اطة أو التحيز أو التخفيضتفسير لنشأة المجتمع الرأسمالى يتسم بالبس

ويمكن أن يجد . تخلق الرأسمالية،  ولكنها آانت بمثابة شرط مسبق وضرورى لظهورها
بحثًا "القارئ عرضًا للتراث الثانوى الضخم حول الموضوع فى آتاب جوردون مارشال 

لموضوع دقة وأحدثها ولكن أآثر معالجات ا )٢٤(١٩٨٢، المنشور عام "عن روح الرأسمالية
، "آخر نظريات فيبر فى الرأسمالية: "هى الدراسة المتميزة التى قدمها راندال آولينز بعنوان

وما تزال تلك  )٢٥(.١٩٨٦الصادر عام " نظرية علم االجتماع عند فيبر"المنشورة فى آتابه 
ن النواحى القضية تتمتع بالتأثير الواسع رغم االعتراضات العديدة التى وجهت إليها م

 .اإلمبيريقية والنظرية،  وخاصة بالنسبة لالفتقار إلى وضوح الحجج

 Research Ethics              أخالقيات البحث

تطبيق القواعد األخالقية والمعايير المهنية فى إجراء جمع وتحليل البيانات وآتابة 
 -خاص بشكل -التقرير ونشر المعلومات المتعلقة بموضوعات البحث مع القبول الجاد 

فقد ).  إلجراء البحث عليهم(لحقوق المبحوثين فى الخصوصية والسرية والقبول الصريح 
حتى وقت قريب ) والمتخصصون فى العلوم االجتماعية عمومًا(علماء االجتماع ظل 

نوعًا من التعالى فى التعامل مع المبحوثين، مبررين ذلك بأنه من  -فى الغالب-يظهرون  
ولكن هذا االتجاه فى طريقه اآلن إلى التقويم والتعديل، خاصة فى . ةأجل البحث عن الحقيق
ويرجع الفضل فى ذلك إلى تبنى المواثيق الرسمية لضبط السلوك . المجتمعات الصناعية

وتبدو المسائل األخالقية أآثر وضوحًا . والتأآيد المتعاظم على االجراءات األخالقية للبحث
ها من تصميمات البحث التى ترآز على عدد محدود جدًا وغير بدراسات الحالة فيما يتعلق

حيث تظل هناك فرصة أآبر لتحديد شخصية تلك الحاالت من قراءة التقارير (من الحاالت 
ويعارض الرأى العام حاليًا أى انتهاك لخصوصية األفراد من أجل أغراض ). المكتوبة عنهم

و العالنية لخصوصيات األفراد لدى بحثية خالصة، بنفس الطريقة التى يعارض بها النشر أ



 

 

وسائل اإلعالم، وذلك ما يتضح من خالل الزيادة المطردة فى عدد الذين اليدلون باستجاباتهم 
فى المسوح على الرغم من الضمان الكافى لعدم ذآر األسماء فى العمليات الواسعة النطاق 

 :وهناك ثالث قضايا رئيسية فى هذا السياق .لجمع البيانات

فحق المبحوثين فى رفض التعاون فى االستجابة للبحث يكون واضحًا فيما يتعلق ) ١(
التى تستخدم المقابلة، ولكنه ال يراعى بصفة دائمة فيما يتعلق بدراسات الحالة بالمسوح 

 .المالحظة المستترةخاصة حينما يستخدم أسلوب 

جهلة وسرية آما أن حق المبحوثين فى أن تظل المعلومات التى يدلون بها م) ٢(
ومن الناحية -ولكن . بالمعنى الواسع للكلمة، أصبح أمرًا مقبوًال من النادر أن يجادل فيه أحد

قد يكون من الصعب مراعاته عمليًا، خصوصًا عندما تكشف تحليالت نتائج  -األخرى
 .الدراسة عن أمور أآثر مما آانت تستهدف فى األصل

أو يسحبوا تلك الموافقة، حتى بعد اآتمال حق المبحوثين فى أن يبدو موافقتهم ) ٣(
مثل هذه .البحث، أمر يضمن عدم نشر نتائج البحث دون الحصول على موافقة المبحوثين

من دراسات الحالة ) التى ال تزال قوية(القضايا وغيرها أثيرت من خالل المجموعة الرائعة 
اسات والبحث األخالقيات والسي: "المنشورة فى آتاب من تحرير جيدعون جيوبرج

  .األخالق: انظر أيضا)  ٢٦(.١٩٦٧االجتماعى، الصادر عام 

 Work Ethic                   أخالقيات العمل  

المنتج آشئ له قيمة فى ذاته فى نظر من يؤدونه، مما يشجعهم على العمل النظر إلى 
أن يبذلوا فيه جهدًا أآبر مما لو مورست عليهم ضغوط اجتماعية، أو دفعت لهم أجور 

شجيعية، أو غير ذلك من األساليب التى يلجأ إليها أصحاب العمل لتحفيز مستخدميهم إلى ت
أما الثقافات . ويعد هذا المفهوم من الثمار المميزة للثقافة األوروبية الغربية. بذل أقصى جهد

األخرى فتعتمد على إيديولوجيات سياسية ودينية واجتماعية مختلفة لتشجيع العمل المنتج 
التى تعد  األخالق البروتستانتية،والفكرة مشتقة أصًال من . ء بااللتزامات االجتماعيةوالوفا

ويستخدم اآلن على نطاق واسع آصياغة جماهيرية مبسطة لذلك . العمل واجبًا دينيًا وأخالقيًا
وقد والنمو االقتصادى المفهوم، خاصة فى سياق تفسيرات انخفاض أو ارتفاع االنتاجية 

روز البحوث األمريكية والبريطانية المتعلقة بهذا المفهوم فى علم االجتماع،   استعرض مايكل
، "معالجة جديدة ألخالقيات العمل: "وعلم النفس،  واالقتصاد، والعلوم السياسية فى آتابه

دافعية اإلنجاز، المنظم،  التمييز بين التوجه تبعًا : انظر أيضا مواد )٢٧(.١٩٨٥الصادر عام 



 

 

 .ه تبعًا للوقت، الخبرة الذاتية للعملللعمل والتوج

  Id                      اإلْد، اْلهو، اْلهى          

 التحليل النفسى:  انظر

 Role - Playing              أداء الدور،  القيام بالدور

  .دور :انظر

 Management                  اإلدارة           

اإلنتاجية فى الصناعة  يقصد بها إما عملية اإلشراف، والسيطرة وتنسيق األنشطة
وعادة ما تنقسم اإلدارة . والتنظيمات الرسمية األخرى، أو األفراد الذين يؤدون هذه الوظائف

آعملية إلى اإلدارة التنفيذية أو اإلدارة العامة لألهداف األساسية للمنظمة،  وإلى الهيئة 
ة،  مثل شئون األفراد،  االستشارية أو اإلدارة المتخصصة التى تضطلع بمهمة األدوار الداعم

 المجتمع الصناعىوقد تطورت شريحة اإلداريين فى . ن القانونية، والبحث والتطويروالشئو
ويستخدم . الحكوميةالبيروقراطية ونمو ونمو حجم المشروعات،آنتيجة للشرآات المساهمة، 

عليا المصطلح بطريقة فضفاضة تسمح بأن يشمل، عند أحد طرفيه، المديرين والكوادر ال
األخرى الذين قد يملكون نصيبًا خاصًا من نوع أو آخر فى شرآاتهم والذين يعدون بالفعل 

آما يشمل المصطلح،  على الطرف اآلخر،   المستخدمين باألجر الذين ال . أصحاب عمل
.  يملكون شيئًا والذين يعهد إليهم بالمسئولية أو يرقوا إلى المستويات اإلشرافية المختلفة

ويمكن .  يشكلون نسبة تزداد نموًا من ذوى الياقات البيضاء -بهذا المعنى الثانى-ون واإلداري
فى مؤلف التصنيع العثور على تحليل متميز لدور اإليديولوجيات اإلدارية فى مسار 

الذى صدر فى طبعة جديدة عام  العمل والسلطة فى الصناعة   راينهارد بيندآس،
،  آتابًا دراسيًا )٢٩(١٩٨٩الصادر عام  لم اجتماع اإلدارةع: ويعد آتاب مايك ريد )٢٨(.١٩٧٤

نظرية التوافق،  التنفيذيون واالستشاريون، الثورة : انظر أيضًا. يقدم رؤية أآثر عمومية
  .اإلدارية

 Social Adminstration            اإلدارة االجتماعية

حتياجات هى دراسة الترتيبات والسياسات االجتماعية التى تهدف إلى إشباع اال
وتتبنى اإلدارة االجتماعية األآاديمية اتجاهًا . القوميةنظم الرفاهية االجتماعية، وخاصة 



 

 

اصالحيًا عمليًا ذا توجه نحو حل المشكالت، وجهت إليه سهام النقد باعتباره اتجاهًا امبيريقيًا 
ًا نظرية ولهذا بدأت تسود اتجاهات الرفاهية التى تتبنى أطر. إرشاديًا أو وعظيًا ضيقًا

وعلى أى حال فإنه مع تحول المسئولية الخاصة بعملية الرفاهية العامة من الدولة . واضحة
إلى القطاع الخاص،  أصبح مديرو القطاع العام يحلون بشكل متزايد محل اإلداريين 

. ، وبالتالى بدا مصطلح اإلدارة االجتماعية آمفهوم تاريخى عفا عليه الزمن)الموظفين(
ال براين آبل سميث خير مثال على اتجاه اإلدارة االجتماعية فى السياسة وتعتبر أعم

: من تلك المؤلفات. االجتماعية، والذى أصبحت آتاباته ذات تأثير واضح فى هذا االتجاه
الصادر " ١٩٤٨-١٨٠٠المستشفيات من " )٣٠(،١٩٦٠تاريخ مهنة التمريض الصادر عام "

قيمة األموال فى "، )٣٢(١٩٦٥والمنشور سنة " الفقراء واألآثر فقرًا"، )٣١(١٩٦٤سنة 
  ) ٣٣(.١٩٧٦الخدمات الصحية المنشور سنة 

 Personnel Management            إدارة األفراد

هى الوحدة التى تتولى، داخل المنظمات المختلفة التى تستخدم عاملين، تحمل مسئولية 
ارهم المهنى، ورعاية وتقدير أدائهم، وتطوير مستيار وتعيين األفراد، وتدريبهم، اخ

اإلجراءات النظامية، وتقديم المشورة ألولئك العاملين قبل بلوغهم سن التقاعد، وتنفيذ 
ويمكن فى . سياسات تكافؤ الفرص، والمساومة على األجور، وأخيرًا العالقات الصناعية

أما فى . المنظمات الصغيرة الحجم أن تقترن هذه الوظائف بمسئوليات إدارية أخرى
نظمات الكبيرة فتضطلع بها إدارة آبيرة مستقلة ومؤثرة، وهى التى تتولى رسم السياسات، الم

وبدأ يشيع فى السنوات األخيرة . وتنفيذها، ومالحقة التطورات الجديدة فى مجال قانون العمل
إدارة الموارد البشرية، وهى تسمية تعكس األهمية المتزايدة لهذه : مصطلح بديل جديد هو

  .ى صناعات قطاع الخدمات الذى يتسم بكثافة العمالةالوظيفة ف

 Urban Managerialism        اإلدارة الحضرية التحكمية

  نظرية فى العمليات الحضرية 

وتذهب هذه النظرية إلى أن . وزمالؤه Pahl مستوحاة من تراث ماآس فيبر اقترحها بال
يقومون ) فى الشئون الماليةمثل الموظفين الحكوميين المحليين، وموظ(المديرين الحضريين 

آاإلسكان، والتعليم، ومن خالل ذلك يلعبون : بالتحكم فى عملية التصرف فى الموارد النادرة
وقد ساهمت تلك النظرية . دورًا آبيرًا فى تحديد التوزيع االجتماعى المكانى لسكان الحضر

ى مكان الصدارة بدفع قضايا القوة، والصراع، ودور السوق ودور المؤسسات الحكومية إل



 

 

  .علم االجتماع الحضرى فى اهتمامات 

 Self Management                اإلدارة الذاتية

أى نظام لإلنتاج الصناعى يحاول عن طريق المجالس العمالية، أو لجان المصنع، أو 
رقابة جماعات الزمالء أن يضع آل الوظائف اإلدارية أو بعضها فى أيدى العاملين 

  .الديموقراطية الصناعية:  انظر آذلك.أنفسهم

 Public Administration              اإلدارة العامة

آما . النظم البيروقراطية وإجراءاتها التى تخدم الحكومة وتعمل على تنفيذ سياساتها
  .يدل المصطلح على ميدان الدراسة الذى يصف ويحلل عمليات تطوير السياسات وتنفيذها

 Scientific Management              اإلدارة العلمية

وهى نظرية فى سلوك العمل تستند الى المؤلفات   لإليمان بالتكنوقراط،مثال واضح 
 ١٨٥٦عاش من (تايلور التى آتبها فردريك ويليام  -والمؤثرة فى نفس الوقت-المتناقضة 

وقد آان تايلور يهدف إلى القضاء على نقص الكفاءة واالفتقار إلى القيادات ). ١٩١٥حتى 
بالثورة التى آان يعتقد أنها ترجع إلى نمو حجم المشروعات وإلى ما يعرف الصناعية، و

وقد استهدف تايلور وضع أسس ونظام جديد لإلدارة يستند فيه إلى سلطة العلم . اإلدارية
وقد رأى أن النتيجة المتوقعة من وراء ذلك حدوث . القائمة على دراسات الوقت والحرآة

بين العامل واإلدارة، ويحل محل ذلك إعادة صياغة تنظيم ثورة عقلية ينتهى فيها الصراع 
بحفاوة، والتى تؤآد  -فى ذلك الوقت-العمل واإلشراف،  بما فى ذلك األفكار التى استقبلت 

، "فى أداء المهام"على الدور الوظيفى لرئيس العمال، وألهمية إنشاء قسم يختص بالبحث 
لى وحدات وعناصر جزئية للتعرف على أفضل يهتم بالدراسة التفصيلية للمهام بتقسيمها إ

الطرق التى يجب على العمال اتباعها،  وطرق اختيار العمال وتشجيعهم بما يحقق الربط بين 
أداء آل مهمة وبين قدراتهم، والحوافز المدفوعة لهم، بما يؤدى فى النهاية الى تحديد الطرق 

وبهذه . األجر اليومى المناسب لكل عمل والتى يتم حساب مقدار) التى ال تقبل الجدل(العلمية 
وبين إنجاز العمل، على  -بشكل مباشر-الطريقة يتم الربط بين المكافأة االقتصادية لكل فرد 

وآان االفتراض وراء ذلك هنا هو . اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد إللزام العمال بالعمل
ومدفوعين إلى   ون إلى الكسل،لديهم ذآاء محدود ويميل -على خالف اإلدارة-أن العمال 

 .العمل بحكم حاجتهم لتحقيق اإلشباع العاجل فقط



 

 

بداية دراسات منظمة ومنتظمة فى مجال الصناعة، ولم "  اإلدارة العلمية"وقد مّثلت 
، وإنما أثارت آذلك اهتمام )خاصة هنرى فورد(تقتصر على لفت أنظار رجال الصناعة فقط 

وعلى أى حال فإن هذه الفكرة قد واجهت . ى بما فيهم لينينشخصيات قيادية فى ميادين أخر
مقاومة شديدة على مستوى القاعدة من آل من العمال وأعضاء النقابات العمالية، بل 

فقد نظر تايلور . واإلداريين أيضًا، وذلك بسبب تحكمها الزائد فى الجوانب الشخصية للعمل
فاإلدارة . أطرافًا بشرية لآللة الصناعية -اأو يجب أن يكونو-إلى العمال على أنهم بالفعل 

تغفل طبيعة العمل باعتباره عملية اجتماعية، وتتضمن نظرة غير ) أو التايلورية(العلمية 
وهذه نقائص ... إنسانية إلى العمال، وتعالج مسألة الدافعية للعمل بطريقة وسيلية أو نفعية فّجة

. فى تنظيم العمل الصناعى وعلم اجتماع التنظيمحرآة العالقات اإلنسانية انتقدتها فيما بعد 
ثار جدل خصب حول مسألة ما إذا عملية العمل وفى الدراسات السوسيولوجية الحديثة عن 

تمثل رؤية متفردة فى اإلدارة، أم أنها ميل عام فى النظام ) اتجاه تايلور(آانت التايلورية 
التمييز بين العمل اليدوى وغير  :انظر .الرأسمالى، للفصل بين العمل اليدوى والعمل العقلى

 .اليدوى

 Interlocking Directorate          اإلدارة المشترآة

تتحقق ظاهرة اإلدارة المشترآة عندما يجمع أحد األفراد بين عضوية مجلس إدارة 
وقد دلت إحدى الدراسات . شرآة معينة، وعضوية مجلس إدارة شرآة أخرى فى نفس الوقت

أن  ١٩٨١من أهم الشرآات الصناعية فى الواليات المتحدة فى عام  ٤٥٦التى أجريت على 
من تلك الشرآات يوجد بها واحد على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة يجمع % ٧٠أآثر من 

  .إلى جانب ذلك عضويته فى إحدى المؤسسات المالية األخرى

مشترآة للمؤسسات لقد توفر تراث وفير تناول بالدراسة أسباب ونتائج ظاهرة اإلدارة ال
وقد ذهب بعض . االقتصادية منذ أجريت الدراسات األولى حول ذلك الموضوع فى الستينات

الباحثين إلى أن نظام اإلدارة المشترآة فى عالم الصناعة يستهدف الحد من المنافسة فى 
على حين يرى آخرون أن اإلدارة المشترآة بين المؤسسات المالية وشرآات األعمال . السوق

تؤدى وظيفة المراقبة، حيث تضبط المؤسسات المالية من خالل ذلك الجدوى االقتصادية 
أما نقاد تلك الدراسات فيذهبون إلى أن المؤشرات الكمية التى . الستثماراتها ومدى ربحيتها

يستخدمها معظم الباحثين تعجز عن اإلحاطة بمدى التعقيد وبديناميات العالقات التى تجرى 
لهذا السبب اتضح أنه . ت مجالس اإلدارات وبين الشرآات والمؤسسات المختلفةداخل اجتماعا

من الصعب إثبات وجود عالقات عليه مقنعة بين نظام اإلدارة المشترآة وسلوك الشرآات فى 



 

 

ما هى وظيفة اإلدارة المشترآة؟ تحليل ونقد : "انظر دراسة مارك ميزروتشى المعنونة(السوق 
- ٣٣). (١٩٩٦، منشورة فى المجلة السنوية لعلم االجتماع، "المشترآةوتقويم لبحوث اإلدارة 

  .رأس المال) عدم ترآز(توزع : انظر ايضا) ١

 Management of Knowledge            إدارة المعرفة

فى السبعينيات ليربط الموضوع " الجديد"مصطلح استخدم فى علم االجتماع التربوى 
وهو يشير إلى العملية التى بمقتضاها  .القوةماع وعلم اجت المعرفىبكل من علم االجتماع 

تتحكم المدارس والمناهج التعليمية فيما يعد معرفة صحيحة، وإلى المناهج التى ُيعترف وفقا 
لها بأن هذه المعرفة آذلك، وتحظر النماذج التى تنحرف عن هذا الخط وآذا التفسيرات 

ط بين هذه المسائل بأصول علم االجتماع ويجد القارئ عرضا للقضايا التى ترب. المختلفة معه
المعرفة واإليديولوجيا فى علم االجتماع التربوى، "التربوى ذاته فى مؤلف جيرالد بيرنباوم 

  .علم االجتماع التربوى: انظر أيضًا)  ٣٤(.١٩٧٧الصادر عام 

 Cognition, Cognitive           )معرفى(إدراك،  إدراآى 

والنزوع أو ) العاطفة(واإلحساس ) التفكير(المعرفة  يتم التمييز أحيانًا بين عملية
ويالحظ أن علم النفس المعرفى الذى يرآز على .  آثالوث للعمليات العقلية) االختيار(اإلرادة 

يمثل اليوم ) غالبًا ما يستخدم نماذج آمبيوتر مبرمجة(استخدام المعلومات والتعامل معها 
األآاديمى،  واستطاع أن يحل محل مداخل المدرسة  علم النفساالتجاه المسيطر داخل ميدان 

  .القديمة السلوآية

 Perception                       اإلدراك الحسى 

وتمثل دراسة عمليات جمع . هو القدرة على اآتساب الخبرة عن طريق الحواس
وقد توصل .  وتفسير المعلومات البصرية ميدان تخصص علم النفس االجتماعى فى األساس

لإلدراك ") قوانين"يسميها البعض (نفس االجتماعى إلى تحديد بعض المبادئ العامة علماء ال
من مصادر التأثير (الحسى، وبعض اآلثار التى تحدث فيه من خالل الدافعية واالنتباه 

أى آيف ندرك األشياء " تناقض الشكل والخلفية"ويتضمن المؤثر األول ظاهرة ). المحتملة
ويمكن دراسة هذه العملية عن طريق . المحيطة بها -أو الخلفية-ة منفصلة ومتميزة عن البيئ

من المبادئ األساسية فى عملية اإلدراك " االستمرار"آما يعد مبدأ    .االختبارات اإلسقاطية
الحسى، بمعنى أن األشياء تحتفظ بصورتها المدرآة حتى وإن تغيرت أشكالها من نمط إلى 



 

 

 الجشطالتىوربما آانت محاولة علم النفس . سبهانمط، آأن يتغير حجمها أو تتغير ن
هى أآثر المحاوالت منهجية فى ) الشكل، أو الصورة،  أو الكيان الكلى: الجشطالت هو (

وقد أآد علماء النفس الجشطالتى على دور عملية . دراسة تنظيم ظاهرة االدراك الحسى
لعبت هى  السلوآية اهات التنميط الفطرية فى اإلدراك الحسى،  على الرغم من أن االتج

  .األخرى دورًا بارزًا ومؤثرًا فى دراسة هذه الظاهرة، خاصة فى أمريكا

 Self - Perception                 إدراك الذات 

  .الذات، األنا: انظر مادة 

 آدم سميث

  .سميث،  آدم: انظر

 Addiction                                إدمان

  .شرب الكحوليات، إدمان المخدرات:  انظر 

 Alocoholism                    إدمان الكحوليات 

  .شرب الكحوليات:  انظر 

 Drugs and Drug Addiction          إدمان المخدرات

يشير هذان المصطلحان بصفة عامة إلى تعاطى المواد المخدرة التى يحظرها القانون، 
من ناحية (العتبار وإن آان يتعين أن نأخذ الداللة االجتماعية للكحول، والتبغ،  والمهدئات فى ا

وترجع المخدرات المحظورة قانونًا إلى أصول متنوعة، تشمل المواد ). تأثيرها الصحى مثًال
إذ تدلنا البحوث على أن أنماط التعاطى، . والنباتات الطبيعية، والمرآبات التخليقية المصنعة

النوعية للمخدر، آما  والسلوآيات المرتبطة به، والخبرة الذاتية للمتعاطى إنما تتأثر بالخصائص
معهد دراسة : انظر مثًال(والتوقعات المرتبطة بالتعاطى  آالثقافةتتأثر بالعوامل االجتماعية 

االعتماد على المخدرات، لندن،  عرض موجز لسوء استعمال المواد المخدرة، المنشور عام 
واع المواد آما أظهرت هذه البحوث أنه على الرغم من أن القنب يعد أآثر أن )٣٥()١٩٩١

المخدرة انتشارًا، إال أن االهتمام االجتماعى األآبر قد ثار بشأن الهرويين، ثم مؤخرًا شغلت 
وعلى . ، واألمفيتامين، والنشوة اهتمامًا ملحوظًاL S D األنواع األخرى مثل بودرة الكوآايين،

ت األفيون الرغم من أن الحظر على تعاطى المخدرات حديث نسبيًا، فإن استخدام مستحضرا



 

 

بيريدج، وإدواردز فى آتابهما : انظر. (آدواء ومخدر آان منتشرًا خالل القرن التاسع عشر
 ) .٣٦(١٩٨٧الصادر عام " األفيون والناس"

ولكن يبدو أن مفهوم اإلدمان لم يعد مفيدًا أو نافعًا لكونه يشير إلى حالة من االعتماد الذى 
إذ تبين أنه ليس من الضرورى أن يتحول آل . يترتب عليه نتائج وخيمة للفرد والمجتمع

متعاطى المخدرات إلى حالة االعتماد على المخدر،  آما أنه ليس من المحتم أن يترتب على 
المتعاطى "ومن هنا يتزايد اإلقبال على استخدام مصطلح . تعاطى آل النتائج التى ذآرناهاالم

فإن الرأى السائد يذهب إلى أن التعاطى   أما فيما يتصل بعالقة اإلدمان بالجريمة،".  المشكل
المنتظم المقترن بالحصول عليها بشكل غير قانونى، من شأنه أن يدفع المتعاطى إلى ارتكاب 

وهناك خالف حول ما إذا آان التعاطى هو الذى يؤدى إلى . الجريمة لتوفير ثمن المخدرات
ة انحرافية هو الذى يقود الفرد إلى انخراط المتعاطى فى الجريمة أو أن االنخراط فى أنماط حيا

وقد عمل اآتشاف انتقال عدوى اإليدز عن طريق االشتراك فى استخدام الحقن ضمنًا . التعاطى
على نجاح الحملة الداعية إلى تقليل األخطار المرتبطة بتعاطى المخدرات، آما أصبحت تمثل 

وترتفع بانتظام األصوات . راتتحديًا للدعوة التقليدية إلى االمتناع آلية عن تعاطى المخد
الداعية إلى عدم تجريم تعاطى المخدرات، ولكن يبدو أن التعديالت التشريعية المطلوبة لتحقيق 

  .ذلك بعيدة االحتمال، على األقل فى المدى القصير

 Screening Instruments         )أو التصفية(أدوات الفرز 

سوح االجتماعية لتحديد األمراض فى أدوات قياس تستخدم فى الدراسات الوبائية والم
والهدف هنا هو تحديد األمراض التى ال تلقى . المجتمع من خالل عينات من غير المرضى

أى عالج ونقصد بها تحديد األمراض بعيدًا عن االتصال باألطباء أى التى لم تخضع للفحص 
المرضية، وهى والعديد من هذه األدوات تكون على شكل قائمة موجزة باألعراض . الطبى

غالبًا تمثل مقياسًا عامًا للصحة فى مقابل اعتالل الصحة،  بدًال من الترآيز على أمراض 
 GHQ (Generalوالمعروف اختصارا ب"  استبيان الصحة العامة"فمقياس مثل .  معينة

Health Questionaire)  يعد من المقاييس التى يسود استخدامها فى البحث االجتماعى، رغم
  .يوبهابعض ع

 Gender Roles                 أدوار الجنسين  

  .الجنس: انظر



 

 

 Joint Conjugal Roles            األدوار الزوجية المشترآة

هى تلك األنشطة التى يؤديها الزوج والزوجة معًا، والوصول إلى الحد األدنى من 
والزوجة  ويفترض أن الزيجات التى يشترك فيها الزوج. تباين المهام واختالف االهتمامات

. فى القيام باألنشطة المختلفة ويشكلون شبكة اجتماعية متداخلة تكون أسرة أآثر استقرارًا
  .دور زواجى، والمادة التالية: انظر أيضا مادتى

 Segregated Conjugal Roles      األدوار الزوجية المنفصلة

المصالح  التى يكون فيها تمييز واضح بين المهام وعدد آبير من األدوارهى تلك 
والزيجات التى تكون فيها العالقات . واألنشطة التى يؤديها آل من الزوج والزوجة

  .وااللتـزامات االجتماعية للـزوجين مستقلة نالحظ أنها أميل إلى أن تصير قصيرة العمر

 Sex Roles             )النساء -للرجال (األدوار النوعية 

وق والعالقات بين الرجال والنساء ظل علم االجتماع حتى السبعينيات يتصور الفر
وقد خضعت هذه النظرة للنقد،  .  وليس علم البيولوجيا للتنشئة االجتماعيةباعتبارها نتاجًا 

انتقدت أيضًا ألنها تمثل قناعًا أخفى  -إضافة إلى ذلك-عمومًا،  ولكن نظرية الدور شأنها شأن 
 .أبعاد القوة وعدم المساواة بين الجنسين

وار النوعية يصف الطرق المختلفة التى من خاللها يجب على آل من فمفهوم األد
. الرجال والنساء أن يتصرفوا، ويحدد المهام المختلفة التى من المتوقع لكل منهما أن يؤديها

وفى المجتمعات الصناعية المتقدمة وجد أن معظم النساء يبقين فى المنازل آربات بيوت أو 
بينما يمضى . ة أخرى يؤدين ما يعرف باألعمال النسائيةيمارسن مهنًا خدمية، أو بعبار

الرجال معظم حياتهم فى مهم مختلفة خارج المنزل، آما يحصلون فى الغالب على أجور 
لماذا تحدث هذه االختالفات فى :  من هنا ثار السؤال.  أفضل ومكانة مهنية أعلى من النساء

.  تباينة اجتهدت فى تفسير هذا األمراألدوار النوعية لكل منهما؟  هناك عدة نظريات م
فاالتجاهات البيولوجية والسيكولوجية ترآز على االختالفات الداخلية،  والتى يمكن أن 
تتفاوت ما بين االختالفات الجينية، وحتى االستعدادات البيولوجية التى تبرز صفات الرعاية 

وفى رأى . عند الرجلواالحتضان عند المرأة وصفات المزاج األآثر عدوانية وعملية 
المدرسة الوظيفية، أن األدوار النوعية مكملة لبعضها البعض، وأن تقسيم العمل بين الذآور 

ولكن هذه النظرية تعرضت لنقد من جانب آتاب . واإلناث يزيد من درجة استقرار األسرة



 

 

قليدى فى التقسيم الت -لصالح الذآور-االتجاهات النسوية الذين يؤآدون على جانب القوة 
يؤآدون على أن األدوار النوعية هى فى األساس طريقة ) النسويون(فأنصار المرأة . لألدوار

لإلبقاء على المرأة فى حالة خضوع للرجل، وهو وضع ينتج عن نظام مجتمع السلطة األبوية 
والنساء . الذى يحقق فيه الرجال مصالحهم الخاصة من خالل اإلبقاء على الوضع القائم

ات ينظرن أحيانا إلى الحرآة النسوية بشئ من الريبة، وإن آان األمر فى عمومه التقليدي
يشير إلى أن اتجاهات آل من الرجال والنساء تتحول نحو المطالبة بأدوار أآثر تحقيقًا 

ومع ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن الواقع السلوآى المرتبط باألدوار النوعية  .للمساواة
تقسيم العمل المنزلى،  سوق العمل،  : انظر أيضا. ير إلى حد آبيرمازال يستعصى على التغ

  .دور زواجى،  التقسيم النوعى للعمل

  Adorno, Theodor Wiesengrund     أدورنو، تيودور فيزنجروند

أحد رواد مدرسة فرانكفورت للبحوث االجتماعية، انتقل  :)١٩٦٩حتى ١٩٠٣عاش من(
ولقد آان . ة الثانية، ثم عاد إلى ألمانيا بعد انتصار الحلفاءللعمل فى أمريكا خالل الحرب العالمي

قد غطت .  أدورنو عالمًا مبرزًا، يتسم فكره بالتعقد،  ويغلب عليه الغموض وصعوبة األفكار
أعماله مجاالت نظرية الجمال، نظرية األدب والموسيقى، والنقد الثقافى العام، وعلم النفس 

هو ) الذى شارآه فيه آخرون(لماء االجتماع أن مؤلفه الرئيسى ويعتبر ع. االجتماعى، والفلسفة
لقى الكثير (، وهو بحث إمبيريقى ونظرى )٣٧(١٩٥٠الصادر عام " الشخصية التسلطية: "آتاب

 .فى األصول النفسية للتسلطية) من النقد

وفى مواجهة الثقافة الحديثة، ترآز اهتمامه فى أوائل حياته فى محاولة تجنب 
بيد أن هذا الموقف تغير نظرًا لتزايد . الوضعيةوالموضوعية الوجودية إلى الذاتية االنزالق 

فتعاظم اهتمام نقده الجمالى والثقافى وفلسفته بالشكل عوضًا . تشاؤمه تجاه العالم المعاصر
فشكل العمل الفنى أو نسق األفكار يقدم أوضح دليل عل الحدود والتناقضات : عن المحتوى

وربما آانت صعوبة أسلوبه .  ينا المجتمع،  وآذلك اإلمكانات المتاحة أمامناالتى يفرضها عل
ويمكن العثور على أوضح . محاولة لتجنب ما اعتبره تكامًال زائفًا للمجتمع الصناعى الحديث

،  الصادر  "Minima Moralia" صياغة لرؤيته للحداثة فى مؤلفه الحدود الدنيا لألخالق
عة من المأثورات تذهب إلى أن فكرة الكلية آانت فى فترة ما ، وهو مجمو)٣٨(١٩٥١عام 

نسق جزء من الفلسفة التحريرية، ولكن تم استيعابها على مدار القرن الماضى  فى إطار 
وفى مواجهة هذا فإنه ال يجب . واقعى أو محتمل شمولىشمولى، أى فى نظام  اجتماعى

ى التناقض الظاهرى والغموض،  فقد علينا أن نسعى إلى المعرفة، ولكن يجب أن نؤآد عل



 

 

 .تكمن الحقيقة، مرحليًا على األقل، فى خبرة الفرد

  "Prisms" وللوقوف على نماذج إلسهامه فى النقد الثقافى يمكن مراجعة مؤلفه
الجدل حول السلب : ، أما بالنسبة لفلسفته فيمكن الرجوع إلى مؤلفه)٣٩(١٩٥٥الصادر عام 
بالنسبة لنقد غير محبذ ألعماله حيث يسميها ناقده بأن من بين  أما .)٤٠(١٩٦٦الصادر عام 

االدعاء،  والغموض،  والعقم الفكرى، واعتمادها المتزايد على االستعارة اليائسة : سماتها
وغير النقدية لألفكار من آتابات فاشلة من تراث الفلسفات المارآسية، يمكن للقارئ مراجعة 

الصادر عام "  التيارات الرئيسية للمارآسية: "الآوفسكىالجزء الثالث من مؤلف ليشيك آو
  .الشخصية التسلطية، والنظرية النقدية: انظر أيضا  .)٤١(١٩٨١

 Deference                       إذعان

هذا المصطلح واحد من منظومة مصطلحات ماآس فيبر التى صاغها لمعالجة قضية 
 ) ٤٢(١٩٧٧الصادر عام " المذعنالعامل "وقد عّرف هوارد نيوباى فى آتابه . الشرعية

شكل من أشكال التفاعل االجتماعى الذى يوجد فى مواقف ممارسة السلطة : "اإلذعان بأنه
 -حسب رأى نيوباى -وإن آان ال يعنى بالضرورة-فالسلوك الصاغر المذعن ".  التقليدية

فاألداء الذى . عةاعترافًا باألمر الواقع، يكون مفروضًا على الفرد الخاضع أو الجماعة الخاض
يتسم باإلذعان ال يعنى حتمًا وجود اتجاهات إذعانية، وإنما يعنى االمتثال للتوقعات فى إطار 

ويقتضى اإلذعان، شأنه شأن آل مفاهيم الشرعية، االستناد إلى . عالقة قوة غير متكافئة
ما قاد نيوباى  وهذا هو. أولئك الذين يدعون شرعية النظام أو الذين ينسبون إليه شرعية معينة

، ليصف به طريقة الطرف المهيمن فى تعريف،  "الجدل اإلذعانى"بدوره إلى صك تعبير 
وتقويم،  وإدارة العالقة من أعلى،  وآذلك لوصف طريقة الطرف الخاضع فى تفسير هذه 

قة القائمة على عال(فالطبيعة المباشرة للعالقة اإلذعانية .  العالقة،  وتقويمها،  والتعامل معها
، والطابع غير المتكافئ الظاهر فى آل جانب من جوانبها، يوحى بأن النظام )الوجه للوجه

. التقليدى الذى توجد فى إطاره هذه العالقة نظام متجذر فى القيم ذات التأثير األخالقى القوى
ن آما أن الطبيعة الوراثية لنظام الملكية، والتى تبدو فى حالة المزارع األسرية، والفالحي

، وظاهرة التدين الريفى، واحترام القوى الطبيعية،  ربما تتبلور )األقنان(المرتبطين باألرض 
والشك أن تآآل السلوك اإلذعانى بين العمال  .جميعها فى مجموعة قيم من هذا النوع

الصناعيين قد آان ثمرة الختفاء هذه الظروف التى آانت هى نفسها مسئولة عن ممارسة مثل 
ات، ونتيجة النهيار األسس االقتصادية واألخالقية للنظام الذى آان يغذيها ويحافظ هذه العالق

  .صور المجتمع، تصورات المجتمع: انظر أيضا. عليها



 

 

 Free Will                         اإلرادة الحرة

  .النزعة االختيارية اإلرادية:  انظر

 Association                  ارتباط، رابطة     

  .رابطة: انظر

 Bonding                  باط األم بالطفل     ارت

مصطلح يشير إلى التوحد المتبادل بين األم والطفل والظروف التى ينمو فيها هذا 
  .وأحيانًا ما يستخدم المصطلح لوصف عملية تكّون أنواع أخرى من العالقات الوثيقة. التوحد

 Debt Bondage                ارتباط التابع بوليه بسبب الدْين

  .عالقة الولى والتابع:  انظر

 Negative Correlation               ارتباط سالب

  .عالقة، ارتباط،  ترابط: انظر

 Inverse Correlation              ارتباط عكسى

  .ارتباط: انظر

 Curvilinear Correlation          ارتباط غير مستقيم

  .ارتباط: انظر

 Direct Correlation                    ارتباط مباشر

  .ارتباط: نظرا

 Multicollinearity    ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار

أو أآثر  مستقلين متغيرينقوية بين  عالقةيحدث هذا النوع من االرتباط عندما يوجد 
غير أن هناك اختالفًا آبيرًا حول درجة العالقة التى يجب أن . االنحدارفى معادلة تحليل 

ويالحظ أن . أو المتغيرات المستقلة لكى نطلق عليهما هذا المصطلحتتحقق بين المتغيرين 
مثال عندما يبلغ (االرتباط الفائق غير العادى بين المتغيرات المستقلة فى معادلة االنحدار 

يمكن أن تكون له آثار عكسية على األخطاء ) أو أآثر بين متغيرين مستقلين. ٧.االرتباط 



 

 

  ). ومن ثم على اختبارات داللتها اإلحصائية وفترات الثقة(المعيارية لمعامالت االنحدار 

 Linear Correlation              ارتباط  مستقيم

  .ارتباط: انظر

 Positive Correlation              ارتباط موجب

  .عالقة ، ارتباط: انظر

 Spurious Correlation            االرتباط الوهمى

ومن االرتباطات الوهمية التى . ّليةال توجد بينهما عالقة عمتغيرين هو ارتباط بين 
آثيرًا ما يشار إليه فى الكتب، ذلك االرتباط بين عدد سيارات إطفاء الحريق التى استخدمت 

فإذا أخذنا فى االعتبار ). ص(وآمية التلفيات التى نجمت عن هذا الحريق ) س(فى الحريق 
من ثم تتطلب تلك الحرائق ، أى أن الحرائق الكبرى تحدث تلفيات أآبر،  و)ع(حجم الحريق 

وهكذا .  الكبرى عددًا أآبر من سيارات اإلطفاء إلخمادها،  فإن العالقة األصلية تختفى
ولكن الحقيقة أن ". ص"  "ع"، و"س"  "ع"تصبح العالقة بين س   ص،  هى عالقة بين 

وهى حجم  -) ع(ليسا مرتبطين ببعضهما ارتباطا عليا،  حيث أن القيمة " ص"و" س"
الحظ آذلك أن االرتباط ليس هو الشئ الوهمى الوحيد،  ولكن . تعد متغيرًا مسبقًا -ريق الح

فهناك فعًال أعداد أآبر من سيارات اإلطفاء تتواجد : النموذج العلى الضمنى هو أيضا وهمى
فى الحرائق التى تحدث أآبر آم من التلفيات، ولكن سيارات اإلطفاء ليست فى الحقيقة هى 

وبالمثل يوجد فى بعض المجتمعات ارتباط وثيق بين حجم الواردات من . لتلفياتالتى تحدث ا
ولكن الحقيقة أنه سيتضح لنا عند القيام بفحص أدق أن الظاهرتين . العطور، ومعدل الزواج

بل األصح أن آليهما مرتبط بمتغير مسبق . ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطًا عليًا
ومن ثم يتحرك صعودًا وهبوطًا ، )هذا المثل النمو االقتصادى فىهو (سابق عليهما معًا 

 .بطريقة وهمية مع ازدهار االقتصاد المحلى

 Transvestism            ارتداء مالبس الجنس اآلخر

ء المالبس الخاصة عملية ارتداء آل من الجنسين لمالبس الجنس اآلخر،  أو ارتدا
ذين يرتدون أزياء النساء فى بعض األحيان وهى تطلق عادة على الرجال ال. بالجنس اآلخر

الشعور باالنتماء وبصفة مؤقتة،  ويجب عدم الخلط بين المفهوم الذى نحن بصدده ومفهوم 



 

 

اال فارتداء مالبس الجنس اآلخر يتخذ أشك. الجنسية المثليةأو مفهوم   الى الجنس اآلخر،
ى بالد العالم الغربى فى أواخر وقد تم تشخيصه آحالة متميزة ف. عدة عبر الثقافات المختلفة

ويمثل موضوع ارتداء مالبس الجنس اآلخر موضوعًا مهمًا فى دراسات . القرن التاسع عشر
الرجال بزى النساء، ) تخفى(لنفسه، ألنه آثيرًا ما يتضمن تزيى  gender تصور النوع 

على سبيل انظر . ويمثل بشكل أآثر عمومية عامًال مهمًا فى بحوث سوسيولوجيا األزياء
الذين يرتدون مالبس الجنس اآلخر، والذين يشعرون باالنتماء للجنس "المثال فاينبلوم، 

  )٤٣( .١٩٧٥، الصادر عام "اآلخر

 Ardrey, Robert     )١٩٨٠حتى ١٩٠٨عاش من (أردراى،  روبرت 

على الرغم من أن شهرته قد ذاعت نتيجة لسلسلة من الكتب التى حققت أعلى مبيعات 
اإلنسان والحيوان، فإن أردراى عرف فى بواآير حياته العملية آقصاص وآاتب  حول طبيعة
وآان قد أبدى فى الخمسينات اهتمامًا آبيرًا باآتشافات دارت لبقايا حفرية ألشباه .  مسرحى

وفى سلسلة . للطبيعة البشريةالبشر فى آينيا والمدلوالت الممكنة لذلك االآتشاف على رؤيتنا 
، )٤٤()١٩٧٠؛ والعقد االجتماعى١٩٦٦؛ الضرورة ١٩٦١ل األفريقية األصو(من الكتب 

مزج أردراى رؤيته ألصل الجنس البشرى القائلة بأنه منحدر عن نوع من القردة األرضية 
المقاتلة، آآلة اللحوم مع التعميمات الخاصة باإلقليمية،  والهيمنة والعدوان وما إليها فى 

. إلى نتائج حول األسس الغرائزية للطبيعة البشريةالحيوانات غير البشرية لكى يتوصل 
ويحكى أردراى عن تطوره الفكرى قائًال إن أفكار المساواة واالشتراآية التى هيمنت على 

ولقد آان االستقبال .  تفكيره فى صدر شبابه قد دحضتها الثورة التى حققتها العلوم االجتماعية
ن شك إلى مواقفه السياسية المحافظة من الجماهيرى الحافل ألعمال أردراى راجعًا دو

التى يرفضها  نزعة الرد الحيوىوتظل أعماله شاهدًا على . تحديات وصراعات الستينيات
  .العديد من علماء االجتماع

 Aristocracy                   األرستقراطية    

  .الطبقة العليا: انظر

 Labour Aristocracy             األرستقراطية العمالية

التى تحصل على  الطبقة العاملةلوصف الفئة العليا من  إنجلز ّوره فردريك مفهوم ط
تأتى لينين وطبقًا لتفسير . أجور مرتفعة ومن ثم تكون عرضة ألن تتخلى عن مصالح طبقتها



 

 

وارتبطت أغلب المناقشات .أجور هذه الفئة من األرباح الناتجة عن االستغالل االستعمارى
العالقات الطبقية فى بريطانيا فى العصر الفيكتورى وعصر  الخاصة بهذا المفهوم بتطور

وهى المناقشات التى عرفت باسم حوار األرستقراطية العمالية خالل سبعينيات (إدوارد 
الذى يضم علماء االجتماع المهتمين (وثمة خالف بين رموز هذا الحوار ). القرن العشرين

اته؛ وحول دور هذه الشريحة فى تعزيز حول تحديد المفهوم ذ) بدراسات الطبقة والثقافة
نضال أو خمود الطبقة العاملة؛ ومستويات المعيشة فى الفترات التى تلت الثورة الصناعية، 

والعناصر   للمهارة؛وظروف العمل والسلطة داخل مكان العمل، والتشكل االجتماعى 
ور المرأة داخل المجتمع نشوء النموذج العائلى وتغير د الوعى الطبقى،الثقافية والسياسية فى 

البريطانية فى القرن  واالمبرياليةالصناعى؛ والصالت بين تطور الطبقة العاملة البريطانية 
لكنها .  قبل أن تحل الكثير من قضاياها ،والشك أن المناقشة قد خمدت اآلن. التاسع عشر

ويقدم . والقومىأثمرت عددًا ضخمًا من البحوث التاريخية الرائعة على المستويين المحلى 
األرستقراطية العمالية فى بريطانيا فى القرن التاسع عشر : مؤلف روبرت جراى المعنون

 .، ملخصًا وافيًا لهذه القضايا)٤٥(١٩٨١،  والمنشور عام ١٩١٤حتى  ١٨٥٠من 

 Data Archive, Data-Bank    أرشيف معلومات،  بنك معلومات

ظ وامكانية استرجاع واستخدام يشير هذا المصطلح إلى خدمات أو عمليات حف
وقد تطور أسلوب أرشفة المعلومات بشكل مواز للتطور .  العلمية االجتماعيةالمعلومات 

لذلك  .ف به من مجاالت البحث االجتماعىالذى شهده التحليل الثانوى آمجال منظم ومعتر
 للعلوملدولى لمنظمات المعلومات الالزمة االتحاد ا ١٩٧٧تأسس مؤخرا فى عام 

وسبعة   ، حيث ضم أربعة أرشيفات للمعلومات من أمريكا الشمالية،(IFDO) )*(االجتماعية
وتعمل هذه األرشيفات آمكتبات إلعادة المعلومات التى جمعتها . أخرى من أوربا الغربية

وفى الغالبية  .للقراءة من خالل الوسائط اآلليةالمؤسسات األآاديمية والحكومية وإتاحتها 
إذ أن معظم (المسوح االجتماعية لحاالت يتم الحصول على هذه المعلومات من العظمى من ا

أرشيفات المعلومات هى فى حقيقة أمرها أرشيفات مسحية، هذا مع أن هناك اليوم بعض 
المؤرخين الشفاهيين األرشيفات التى تخزن وتحفظ المقابالت التى يتم تسجيلها من خالل 

بما تشتمل . لإلحصاءات الرسميةفغالبًا ما تكون مستودعًا أما األرشيفات المسحية ). وغيرهم
سوح والمآاستطالعات الرأى أو مجموعات المعلومات غير الرسمية عليه من تعدادات، 

أنشأ مرآز البحوث االقتصادية واالجتماعية ففى بريطانيا، على سبيل المثال، . األآاديمية
                                                           

(*) International Federation of Data Organizations for the Social Sciences. 



 

 

ثم وجدت بعد . لك فى أواخر الستينياتوذات من هذا النوع فى جامعة إسكس، أرشيف معلوم
وقد أورد حكيم قائمة . ذلك أرشيفات مماثلة فى آثير من الجامعات األمريكية واألوروبية

الصادر عام يل الثانوى فى البحث االجتماعى، التحل: لعينة ممثلة من هذه األرشيفات فى آتابه
٤٦(١٩٨٢(. 

جمع المعلومات، : اسية هىوتضطلع جميع أرشيفات المعلومات بثالث وظائف أس
، حيث أن انتشار المعلومات داخل )فى صورة شرائط مغناطيسية(وحفظها، وصونها 

الجماعة العلمية للعلوم االجتماعية داخل الدولة، وعبر الحدود الدولية، وتطوير إمكانيات 
. آثافةدامًا أآثر شموًال وأآثر ووسائل التحليل، إنما يسمح باستخدام هذه المعلومات استخ

وتتفاوت األرشيفات من حيث ما توليه من اهتمام لكل وظيفة من تلك الوظائف،  فبعضها 
ينتهج سياسة الحصول على معلومات شاملة متنوعة، وبعضها اآلخر يكون انتقائيا إلى حد 
بعيد، والبعض الثالث يسهل الوصول إلى مجموعات المعلومات التى بحوزته بما ينشره من 

التحليل اع المعلومات المتوفرة لديه، وبعضها اآلخر يتخصص فى أنواع أدلة تحدد أنو
  .التى يجريها الباحثون من داخل الدولة  الثانوى،

والميزة الرئيسية ألرشيفات المعلومات أنها أصبحت تمثل مصادر غنية للمعلومات 
لتى تضمها على أنه إذا لم تكن مجموعات المعلومات ا. خيصة التكاليف والمتاحة للجميعالر

، فإن الباحث القائم )أى متضمنة أدلة مفصلة لفهم الرموز(تلك األرشيفات موثقة توثيقًا آامًال 
بالتحليل الثانوى قد يغفل عن إدراك الحدود المهمة التى آانت مفروضة على عمليات جمع 

  .المعلومات األصلية،  والتى قد تكون مفروضة على آيفية استخدامها استخدامًا مشروعًا

 Aron, Raymond     )١٩٨٣حتى ١٩٠٥عاش من (آرون،  ريمون 

عمل أستاذًا لعلم االجتماع بجامعة السوربون . عالم اجتماع فرنسى أثار حوله الخالف
وقد لعب دورًا هامًا فى التعريف بعلم االجتماع . ١٩٦٨حتى  ١٩٥٠فى الفترة من عام 

بين المشتغلين بالعلوم )  وفيبروعلى وجه الخصوص آراء تونيز،  وزيمل،  (األلمانى 
 .)٤٧(١٩٣٥علم االجتماع األلمانى الذى صدر عام "االجتماعية فى فرنسا من خالل مؤلفه 

التيارات الرئيسية فى الفكر "آما صنف آتابًا ذائع الصيت فى نظرية علم االجتماع بعنوان 
تاب اهتمامًا وقد وجه فى هذا الك .)٤٨(١٩٦٢و١٩٦٠االجتماعى،  صدر فى طبعتين عام 

  .توآفيلخاصًا إلى أعمال أليكس دى 

آعلم اجتماعى، وآان هذا الموقف مسئوًال جزئيًا المارآسية اختلف آرون بشدة مع 



 

 

عن استهدافه الدائم للنقد،  ذلك أن المارآسية آانت تمثل النموذج المهيمن على الفلسفة 
ل ذلك، آان آرون أآثر ولعًا بعمل فى مقاب.  الفرنسية فى فترة ما بعد الحرب العظمى الثانية

ثمانية عشر درسًا فى المجتمع :  ، على نحو ما بدا جليًا فى بعض مؤلفاته مثلفيبرماآس 
ولقد لعب دورًا هامًا فى الحوار الذى تال حرآات   .)٤٩(١٩٥٦الصناعى الذى نشر عام 

 .)٥٠( )١٩٦٨ر عام الثورة المراوغة،  الصاد:  انظر مؤلفه( ١٩٦٨االحتجاج الطالبية لعام 
وقد أبدى . آما آتب بصفة عامة عن طبيعة القوة، والصفوة السياسية، والتنظيم السياسى

 .فى دراسته لموضوع الصفوة باريتواهتمامًا خاصًا بأعمال فلفريدو 

ويكمن تميز عمل آرون فى اهتمامه بالعالقات الدولية والحرب،  وهى موضوعات 
ويتجلى هذا االهتمام فى آتابيه الحرب والسالم، الصادر .  تماعآثيرًا ما يهملها علماء االج

  .على سبيل المثال)٥٢(١٩٨٥وآالوسفيتر، الصادر عام  )٥١(١٩٦٢عام 

 Displacement                   إزاحة

هى عملية توجيه قوى للعواطف، سواء السلبية أو اإليجابية، تجاه موضوع أو 
.  قيه تلك العواطف من إحباط أو رفضشخص، نحو موضوع أو شخص آخر، بسبب ما تال

  .حيل دفاعية والتحليل النفسى: انظر أيضا مادتى

 Ambivalence               ازدواج وجدانى  

الوجود المتساوق لمشاعر أو اتجاهات متعارضة عند نفس الشخص، ويشير سيجموند 
وفى . الشخصآثيرًا إلى تأرجح مشاعر الفرد بين الحب والكراهية نحو نفس الشئ أو فرويد 

وجود طبقة خاضعة تعتنق معتقدات أو  الوعى المزدوجعلم االجتماع تفترض أطروحة 
تتبنى قيمًا يتجلى بوضوح عدم االتساق فيما بينها، مما ينتج عنه وجود ازدواج فى االتجاهات 

  .نحو بعض النظم األساسية فى المجتمع

 Motivation Crisis               أزمة دافعية

  النقدية النظرية:  انظر

 Legitimation Crisis              أزمة الشرعية

  .النظرية النقدية: انظر



 

 

 Fiscal Crisis (of the State)         )للدولة(األزمة المالية 

فى آتابه األزمة المالية للدولة، الصادر عام (مصطلح صكه جيمس أوآونر 
موارد الدولة وإنفاقاتها،  فى المجتمعات المتقدمة بين" الهوة البنائية"ليشير إلى  )٥٣()١٩٧٣

ويستخدم المصطلح اآلن على نطاق . والتى تؤدى إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية
وعلى سبيل المثال فقد فحص عالم االجتماع .واسع ليشير إلى مثل هذه المصاعب المادية

 )١٩٨٤( تناقضات دولة الرفاهية: فى آتابيه حول  Claus Offe األلمانى آالوس أوّفه
مشكالت الشرعية فى المجتمعات الرأسمالية  )٥٤()١٩٨٥( والرأسمالية غير المنظمة

أى المشاآل التى تواجهها الدولة فى " أزمات إدارة األزمات"المتقدمة،  والتى أطلق عليها 
خاصة األزمات المالية،  وتزايد (محاولتها التغلب على المشكالت االجتماعية السياسية 

والتى رأى فيها مشاآل آامنة فى األنساق االجتماعية للنظام ) مبدأ اإلنجاز الطلب،  وتراجع
  .الرأسمالى

 Identity Crisis                   أزمة الهوية  

. طور هذا المفهوم،  فى أآمل صوره، عالم التحليل النفسى األمريكى إريك إريكسون
لسيكولوجية والسوسيولوجية وقد استخدمه للداللة على األزمة التى تنجم عن تداخل الجوانب ا

حيث ال يوجد  المراهقة،ويرى إريكسون أن هذه األزمة توجد فى مرحلة . فى نفسية الفرد
اجتماعى محدد، فالمراهق يكون تعدى مرحلة الطفولة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة  دور

األولى وتكتمل هذه المرحلة، من الناحية السيكولوجية، من خالل تجديد المراحل . البلوغ
للنمو،  خاصة فى مجال النشاط الجنسى والقدرة على إقامة عالقات حميمة خارج نطاق 

تاريخ الحياة واللحظة التاريخية،  الصادر عام : انظر على سبيل المثال آتابه. (األسرة
٥٥(١٩٧٥(.  

 Child Abuse                 اإلساءة إلى الطفل

املة الطفل أو إلحاق األذى به على يشير هذا المصطلح فى أوسع معانيه إلى إساءة مع
وقد تكون اإلساءة أو األذى بدنيا، أو عاطفيا، أو جنسيا، أو . يد فرد بالغ أو أفراد بالغين 

وقد يرتكب تلك اإلساءة شخص واحد أو عدة أشخاص، من . مزيجا من تلك األنواع الثالثة 
ومن المعتقد . عيدا عن الناسأفراد األسرة أو من خارجها، آما قد يتم فى العلن أو خفية وب

. أذى عاطفيا ونفسيا عنيفا للضحايا) فى أغلب الحاالت(إلى الطفل تسبب  عموما أن اإلساءة
وقد يظل ذلك األذى محجوبا وخافيا عن الناس لسنوات طويلة، وذلك بسبب ما يفرضه 



 

 

ر إلى إساءة واإلساءة بهذا المعنى الواسع تشي. المسئ إلى الطفل من سرية وتكتم على فعلته
وتدل الشواهد التاريخية بوضوح أن اإلساءة . بين الجماعات العمرية المختلفةالقوة استخدام 

ظلت موجودة منذ عدة قرون، وإن آان تعريفها على مدى ذلك  -بكافة أنواعها  -إلى الطفل 
ما نوعا فما آان يعد منذ خمسين عا. الزمن آان يختلف اختالفا بعيدا عن معناها عندنا اليوم 

  .من التأديب الصارم يعد اليوم نوعا من اإلساءة إلى األطفال 

الضرب (ومن المفيد التمييز بين اإلساءة البدنية لألطفال، أو ما يسمى العنف الشديد 
ومن المعروف أن العنف . مع الطفل، وبين اإلساءة الجنسية لألطفال ) واإليذاء المستمر

للذعر هتمام عام من الكافة، إلى حد أن أصبح مبررا الشديد مع األطفال قد أصبح محل ا
وقد تناول هذا الموضوع ) . العشرين(خالل عقد الستينات من القرن المنصرم  األخالقى

 )١-٥٥(١٩٨٣اإلساءة إلى الطفل، الصادر عام : آيمب فى آتابهما . و س. باستفاضة ر
ا على  االختالل الوظيفى لألسرة وقد اعتبرا تلك الظاهرة مؤشر. بالنسبة للواليات المتحدة 

غير أن الباحثين قد الحظوا فيما بعد أن العنف الشديد مع األطفال، وآذلك العنف . األمريكية 
البدنى داخل األسرة عموما، يرتبط ارتباطا قويا باألسر التى ترزح تحت الفقر، وإن آان 

نه يظل طى الكتمان البعض يرون أن العنف األسرى فى أسر الطبقة الوسطى اليظهر أل
وياسمين بيكفورد فى عام  ١٩٧٣ولكن وفاة الطفلتين ماريا آولويل فى عام . وخفيا بحرص 

، وآلتاهما فى بريطانيا، خلق موجة من االحتجاج العام العنيف، وأثار قضايا خالفية ١٩٨٤
فى ) عيةالخدمة االجتما: انظر مادة(حول األشكال المالئمة لتدخل األخصائيين االجتماعيين 

  .حياة األسر 

وعلى خالف ظاهرة العنف الشديد مع األطفال، والتى تبدو فى الظاهر مرتبطة 
بالوضع الطبقى، نجد أن الشواهد على حاالت اإلساءة الجنسية تشير إلى أن مثل هذه 

ويالحظ أن غالبية مرتكبى . االعتداءات تتم فى آل المستويات والفئات الطبقية االجتماعية 
عتداءات يكونون من الرجال، وإن آانت هناك شواهد على أن نسبة محدودة جدا من هذه اال

ويعد جمع بيانات موثوق بها . مرتكبى اإلساءة الجنسية إلى األطفال يكن من النساء أحيانا 
عن اإلساءة الجنسية لألطفال من األمور الفائقة الصعوبة، خاصة أن أغلب الباحثين يتفقون 

وتتراوح تقديرات األطفال الذين . إلبالغ عن غالبية حاالت االعتداء أبدا على أنه ال يتم ا
فى (من جميع األطفال % ٩٠إلى % ١٠تعرضوا لشكل أو آخر من االعتداءات الجنسية بين 

ومن المشكالت التى تواجه الباحثين أنه ال ) . المترجم -المجتمعات الغربية التى درست فعال 
االغتصاب، : إلساءة الجنسية، فهى تشمل من بين ما تشمل يوجد تعريف قانونى وحيد ل



 

 

وقد رآز جانب آبير من المناقشات . الخ .. واللواط، ومضاجعة القاصر، والزنا بالمحارم 
على أهمية التعريف الدقيق لألفعال التى تمثل اعتداء جنسيا، وعما إذا آان من الممكن 

ذا الشأن، وخاصة عندما يطلب منهم ذلك فى الوثوق فى قدرة األطفال على قول الحقيقة فى ه
  . ساحات المحاآم 

فى (وقد برزت هذه القضايا إلى صدارة االهتمام العام إبان األزمة التى شهدتها آليفالند 
، عندما قرر أحد أطباء األطفال أن هناك أآثر من مائتى طفل ١٩٨٧عام ) المملكة المتحدة

الشرطة المحلية رفضت فى حينه التحقيق  فى  ولكن. تعرضوا العتداءات جنسية مختلفة 
ومع أنه . ادعاءات طبيب األطفال لعدم اقتناعها بإمكان حدوث الظاهرة على هذا النطاق الواسع

قد تأآد فيما بعد أن الطبيب قد أخطأ فى تشخيص بعض تلك الحاالت، إال أن األدلة المؤآدة قد 
والمالحظ فى حينه . وا فعال العتداءات جنسيةدعمت الرأى بأن غالبية أولئك األطفال قد تعرض

أن االنتقادات قد وجهت إلى طبيب األطفال وإلى األخصائيين االجتماعيين، وليس إلى مرتكبى 
ولكن هذه الواقعة أثمرت اهتماما عاما واسع النطاق بدور األسرة فى تربية . تلك االعتداءات 

ة داخل األسرة، وبالتوازن بين حقوق األطفال األطفال، وبطبيعة عالقات القوة وأبعاد الخصوصي
ومن الموضوعات التى لم تنل نفس القدر من االهتمام، وإن تكن ال تقل أهمية، . وحقوق الوالدين 

تلك المتصلة بالنظر إلى األطفال آملكية خاصة للوالدين، والعنف الذى يمارسه الذآور، والطابع 
اإلساءة الجنسية : آتاب آامبل، األسرار الخاصة انظر حول ذلك(الجنسى لبعض عالقات القوة 

  .)٢- ٥٥()١٩٨٨إلى األطفال، قضية آليفالند، الصادر عام 

ويمكن القول أن هناك ثالثة نماذج نظرية رئيسية فى تناول اإلساءة الجنسية إلى 
النوع األول هو النموذج النفسى، وهو ينصب أساسا على مرتكبى اإلساءة من . األطفال 
ومن شأن هذا النموذج . وينظر إليهم بوصفهم يعانون من اضطرابات فى الشخصية  الذآور،

ثم هناك . أن يتجاهل دور الضحايا، آما يتجاهل السياق االجتماعى الذى يتم فيه هذا االعتداء
الذى ينظر إلى األسرة آوحدة آلية واحدة، وال  األسريةنوع األنساق  -ذلك-على خالف 

ويرى هذا النموذج . وجودين فيها، أو على سيرة بعض منهم بالذات يرآز على أفرادها الم
ومعنى ذلك أن . أن األسر التى يقع فيها مثل هذا االعتداء تتسم باالختالل فى أداء وظائفها 

، ومن ثم فإن األسر "السوية"هذا النموذج النظرى يفترض سلفا أن هناك شيئا اسمه األسرة 
وهناك أخيرا النموذج النظرى . بأنها مرضية أو منحرفة  -ضمنا-التى ال تبدو آذلك توصم 

النسوى الذى ينظر إلى االعتداءات الجنسية بوصفها جانبا من نسق أعم للقوة يقوم على 
سيطرة الذآور على المرأة وعلى األطفال، وأن العنف الذآورى يمثل جزءا ال يتجزأ من هذا 



 

 

المساواة عموما، ويرآز بشكل خاص على  ويهتم هذا النموذج النظرى بقضية عدم. النسق 
إساءة استخدام القوة بين الفئات العمرية، ويفترض سلفا أشكاال مختلفة من التدخل، ولكنه ال 
يقدم أى حلول واضحة لمواجهة تلك القلة من النساء الالئى يرتكبن إساءات جنسية إلى 

  .األطفال 

لى األطفال، يتناول الظاهرة فى ويمكن أن يجد القارئ عرضا طيبا لموضوع اإلساءة إ
سياقها االجتماعى السياسى الواسع فى مؤلف بارتون، األبعاد السياسية لإلساءة إلى األطفال، 

األسرة على محك البحث، الصادر عام : ، وآذلك فى آتاب جيتينز )٣- ٥٥(١٩٨٥الصادر عام 
  . )٤- ٥٥(١٩٩٧والطفل على محك البحث، الصادر عام ) فى طبعته الثانية( ١٩٩٣

 Techniques of Neutralization            أساليب التحييد

  .تيار االنحراف،  معجم الدوافع،  لغة الدوافع: انظر

 Unobtrusive Measures    أساليب جمع المادة بدون علم المبحوثين

: وهناك نوعان من هذه األساليب هما. أساليب جمع المادة بدون علم المبحوثين
وتتضمن األساليب المستترة، على سبيل . ، واألساليب غير المباشرةاألساليب المستترة

أوتدوين المالحظات الميدانية خفية، أو استخدام  المالحظة المشارآة المستترة،المثال، 
أما األساليب غير المباشرة فتتضمن استخدام .  المرايا التى تكشف الرؤية فى اتجاه واحد فقط

ق التسجيل التى تتيح القياس غير المباشر للمتغيرات، وغيرها من طر الوثائق الشخصية
من . (حيث تكون هناك حاجة إلى تفادى حدوث التفاعل بين الباحث واألفراد الذين يدرسهم

هذا مثال قياس رضاء الطالب عن بعض األساليب التربوية المستحدثة من خالل فحص 
ب للمقررات، وذلك بدال سجالت مواظبة الطالب على المحاضرات، ومعدالت تغيير الطال

 .)من استخدام المقابلة المباشرة، أو االستبيان

ومبرر استخدام هذه األساليب هو أن أنشطة المبحوثين لن تتأثر ببعض التحيزات 
من هذا مثًال . المحتملة فى الموقف البحثى نفسه لكونهم ال يشعرون بأنهم موضوع للبحث

ن أن جمعيات علم االجتماع المتخصصة تتخذ وعلى الرغم م. رغبتهم فى إرضاء الباحث
باعتبارها محل شك من ) خاصة المالحظة المستترة(موقفًا مناوئًا من بعض هذه األساليب 

الناحية األخالقية،  إال أن إمكانية استخدام المصادر الوثائقية المتاحة فى إجراء بحوث 
وإن آان الباحث فى هذه الحالة . مستحدثة قد تكون بالغة الفائدة والفاعلية فى بعض األحيان



 

 

يعمل فى الحقيقة ضد الطبيعة األصلية للبيانات التى يستخدمها،  على اعتبار أنها قد جمعت 
تحيز المقابلة،  : انظر أيضا مواد. فى األصل ألغراض غير تلك الكامنة فى طبيعة البحث

  .وأخالقيات البحث

 االستاتيكا االجتماعية والديناميكا االجتماعية

Social Statics and Social Dynamics 

 .آونت،  أوجست: انظر

 Despotism                استبداد، حكم مطلق

 .المادة التالية: انظر

 Absolutism, Absolute State  )تحكم حكمًا مطلقًا(استبداد، دولة مستبدة 

يمكن تعريف المصطلح نفسه بأنه يشير إلى شكل من أشكال الدولة يميز المجتمعات 
حيث تترآز القوة فى شخص الحاآم،  الرأسمالية،إلى  اإلقطاعتى تمر بمرحلة التحول من ال

وبهذا الفهم للمصطلح نجده قد طبق على . الذى يحوز تحت إمرته جهازا إداريًا مرآزيًا
نوعيات متباينة من الدول بدءا من ملكية تيودور فى انجلترا فى القرن السادس عشر، 

على أن المصطلح ما . ظل حكم أسرة ميجى فى القرن التاسع عشروصوال إلى اليابان فى 
يزال موضعًا لالختالف، فقد طبق على روسيا القيصرية، حيث تم االنتقال هناك من اإلقطاع 

مباشرة، آما أن البعض قد يرفض قبول فكرة أن اليابان قد عرفت النظام الشيوعية إلى 
للهم إال إذا استخدمنا المفهوم بصورة اإلقطاعى فى أى مرحلة من مراحل تاريخها، ا

 .فضفاضة للغاية

آما أن هناك قدرًا آبيرًا من االختالف حول الدور الذى لعبته مثل هذه الدول فى 
وقد وصف العديد من المؤرخين هذا الدور . عملية التحول من اإلقطاع إلى الرأسمالية

أسمالية، وهو تفسير يتضح من مشيرين إلى أن دورها آان أشبه ما يكون بدور القابلة للر
". االستبداد: "، بدال من البديل المنفر"االستبداد المستنير"تفضيل استخدام البعض لتعبير 

غير أن آخرين استخدموا المصطلح باإلشارة إلى تأثير رشد عصر التنوير على الدولة (
عالقة بين االستبداد االستبدادية فى بروسيا والنمسا وغيرها من الدول،  وليس لإلشارة إلى ال

يعدون هذا ) على األقل حتى وقت قريب(فى مقابل هذا ظل المارآسيون ).  والرأسمالية



 

 

والمشكلة .  الدور أقرب إلى دور إجهاضى للثورة،  وبالطبع اعتبروه دورًا سلبيًا وغير آفء
رحم  التى آان على آال الفريقين أن يعالجها هى تنوع األشكال التاريخية التى خرجت من

للوهلة -ففى داخل أوربا ذاتها نجد أن ظهور الدول االستبدادية يبدو .  الدولة االستبدادية
أنه آان مرتبطًا بالتحول السريع نحو الرأسمالية فى الغرب،  وبتكثيف السيطرة  -األولى

 .اإلقطاعية فى الشرق

، )٥٦()١٩٢٣التاريخ االقتصادى العام،  المنشور عام : فى آتابه(ويفسر ماآس فيبر 
وآذلك الباحثون غير المارآسيين بصفة عامة، الدور التقدمى الذى لعبته الدولة االستبدادية 

باإلسهام الهائل لهذه النظم فى تعظيم إمكانية التنبؤ بالفعل فى داخل " الدولة الرشيدة"أو 
أسس أى تنظيمه على (حدودها الجغرافية،  حيث شهدت هذه الدول بقرطة جهازها اإلدارى 

،  وتطبيق القواعد القانونية،  واحتكار شرعية استخدام القوة،  واستخدامها )بيروقراطية
ويفسر فيبر التعددية التى تسم النتائج التى ترتبت على . لغرض سيطرتها على المجتمع آكل

هو إال  وجود الدولة االستبدادية فى آل من شرق وغرب أوربا،  بأن ما حدث فى الشرق ما
وهو يرجع ذلك إلى افتقاد .  ر زمنى فى عملية التحول وليس نكوصا عن التحولمجرد تأخ

عكس بالتالى التخلف االقتصادى والثقافى  الدولة فى الشرق إلى حلفاء فى المجتمع، وهو ما
 .العام الذى عرفته تلك المجتمعات

موريس دوب، وإريك هو بسبوم،  وبيرى : من أمثال(وقد آان رد فعل المارآسيين 
لهذا التفسير أن ذهبوا إلى القول بأن هذا يرجع فى الغالب إلى ميل غير المارآسيين ) وأندرسون

إلى أن يفترضوا مسبقًا أهمية العوامل السياسية، أآثر من اعتمادهم على البحوث التاريخية 
طاعية،  وحيث أن الحاآم المطلق وأقوى مؤيديه آانوا دائمًا بمثابة ممثلين للنبالة اإلق.  الراسخة

فقد ذهب المارآسيون الى القول بأن األمر الذى يحتاج إلى التفسير هو قصر المدة الزمنية التى 
وخاصة فى (هيمنت فيها الدولة االستبدادية على مقدرات مجتمعات بعينها فى أوربا الغربية 

ى قدمه ويتمحور التفسير الذ. ، وليس تلك الحاالت التى عمرت فيها الدولة)انجلترا وهولندا
المارآسيون حول االدعاء السافر والخالفى القائل بأن أغلبية الدول األوربية قد مرت بأزمة 

وقد نتج عن ذلك أنه فى آافة .  اقتصادية مزمنة، استطاعت أن تتجنبها آل من انجلترا وهولندا
كبيل المجتمعات األوربية عدا هذين البلدين، آانت النبالة اإلقطاعية قادرة على سحق أو ت

ولهذا السبب،  آان باستطاعة الطبقات البورجوازية فى آل من انجلترا .  منافسيها الرأسماليين
وهولندا أن تكتسب فى وقت مبكر امتيازات فى مواجهة منافسيها المحتملين، وهى االمتيازات 
 التى استطاعت البورجوازية أن تعظمها بالتخلص من الحكم المطلق فى هذين البلدين فى وقت



 

 

وإذا ما طرحنا جانبًا الشواهد اإلمبيريقية العديدة التى تعارض هذه األطروحة،  .  قصير نسبيًا
فمن المهم أن نالحظ أنها تنهض على االدعاء بأفضلية دور العوامل االقتصادية فى التحليل،  
وهو موقف مرفوض بنفس درجة رفض االدعاء بأفضلية دور العوامل السياسية الذى اعترض 

المرحلة الحاسمة من : االستبداد الفرنسى: وربما آان مؤلف لوبلينسكايا. المارآسيون عليه
، هو أآثر المحاوالت نجاحًا فى تجنب آال )٥٧(١٩٦٨، الصادر عام ١٦٢٩حتى ١٦٢٠
  .الموقفين

 Oriental Despotism            االستبداد الشرقى

عضاء مدرسة مفهوم روج له عالم االجتماع األلمانى آارل فيتفوجل أحد أ
وآان فيتفوجل قد هرب من ألمانيا أيام حكم .  النظرية النقديةفرانكفورت من أصحاب 

،  وأنفق الجزء األآبر من حياته األآاديمية فى الواليات المتحدة ١٩٣٣النازى فى عام 
وآان فيتفوجل خبيرًا فى   ))٥٨(١٩٥٧الصادر عام " االستبداد الشرقى: "انظر مؤلفه(

ينية، واختلف الناس حول شخصيته، فقد عاش حياة متقلبة أشد التقلب اجتاز الحضارة الص
وترجع شهرته فى . فيها آافة المحطات فى عالم السياسة بدءًا بالستالينية و انتهًاء بالمكارثية

األساس إلى الخالف الذى فجره مفهومه عن االستبداد الشرقى وتحليله لما يعرف باسم 
 .)أو المائى الذى يتحكم الماء فى إدارته والسيطرة عليه(" المجتمع الهيدروليكى"

على أساس  االقطاعوقد وصف فيتفوجل فى أعماله المبكرة الصين بأنها مرت بنظام 
قد اعتمد على قيام الطبقة الحاآمة بجمع ضريبة العشر فى صورة  Chou أن عصر تشو

حدث فيما بعد تحول من األجر ثم . فى الحقول المملوآة للدولةالفالحون عمل جماعى يؤديه 
بالعمل إلى األجر العينى ثم إلى األجر النقدى،  بحيث أفسحت العالقة االقطاعية بين 

وفى هذا النظام أصبح النمط . المجتمعات الفالحية والسادة المحليين مكانها لالستبداد الشرقى
جر النقدى الذى األساسى ال ستخالص فائض القيمة من المنتجين المباشرين يتخذ شكل األ

وعلى الرغم من أن فيتفوجل لم يكن واضحا على اإلطالق فى . المرآزية الدولةيدفع إلى 
الصين فى عصر تشو : وقد قام فى مؤلفه األخير(عرضه لتصوره عن تسلسل األحداث 

وذهب إلى أن ). بإعادة تصنيف هذا العصر باعتباره نموذجا من نماذج االستبداد الشرقى
نمط انتاج إلى نمط آخر قد تحقق فى األساس نتيجة توسع الزراعة وتكثيفها، وهو التحول من 

األمر الذى تم من خالل تنظيم عمليات الرى على نطاق واسع،  الذى تطلب التحكم فيه تنسيقًا 
الفرض "وهذا هو الذى أطلق عليه فيتفوجل . واسع النطاق بمعرفة الدولة المرآزية

نظام الرى هو أحد  األسباب الرئيسية لظهور السلطة السياسية،   الذى يرى أن" الهيدروليكى



 

 

ويطبق آتاب االستبداد الشرقى هذا .  ومن ثم يعد قوة مؤثرة فى نمو الحضارات األولى
الفرض،  ليس على الصين وحدها،  وإنما باالستعانة بعدد من الحجج واألسانيد المارآسية 

 .نمط االنتاج اآلسيوىالعامة عن 

تقدت آراء فيفوجل لما يعتورها من أخطاء وقصور امبيريقى، وبسبب عدم وقد ان
ومع ذلك فإن تشخيصة . ضمنًاوظيفية إيكولوجيا،  ولكونها حتميًا اتساقها،  وتبنيها موقفًا 

لبيروقراطية الدولة الزراعية فى المجتمعات الهيدروليكية القديمة قد حفز إلى صدور عدد 
الدولة والعالقات الطبقية فى منطقة جنوب شرق آسيا،  آما  آبير من الدراسات عن تكوين

 .وصف فيتفوجل بأنه من المؤمنين بالتطور المتعدد الخطوط بصورته الدقيقة

 Goal Displacement                 استبدال الهدف

وتعمل األهداف . أو األهداف التى أنشى لتحقيقها بأهداف أخرى للهدفإبدال التنظيم 
وآان أول من التفت إلى عملية استبدال . ة مصالح العاملين بالتنظيمالجديدة على خدم

فى دراسة آالسيكية حول الحزب الديموقراطى االشتراآى  ميشيلزاألهداف روبرت 
  .نظرية التنظيم: أنظر أيضًا )*(األلمانى

  Introspection                استبطان          

وتفيد . اره، ومشاعره، وخبراتهعملية الغوص فى عقل المرء، من أجل سبر غور أفك
البيانات التى نحصل عليها، بناء على هذه العملية، فى فحص العمليات العقلية، لكن استبطاننا 
يمكن أن يكون غير دقيق،  آما أن العديد من العمليات العقلية ال تستطيع أن تصل إلى 

 .النزعة السلوآية: انظر أيضًا. االستبطان الواعى

 Exclusion, Social Exclusion           ىاستبعاد اجتماع

  .االنغالق االجتماعى: انظر مادة

 Questionnaire                االستبيان        

وجرت  .المسحوثيقة تتضمن آل األسئلة،  المغلقة والمفتوحة، تستخدم فى إجراء 
العادة أن تستخدم نسخة من االستبيان لكل مبحوث يدخل فى المسح،  بشرط ترك مساحة 

                                                           
  )المحرر.(١٩٩٨الذى يحكم ألمانيا اآلن منذ أآتوبر حزب جيرهارد شرودر ) *(



 

 

تلك اإلجابات تمهيدًا لتحليلها بواسطة ترميز بعد ذلك يتم . فية لكتابة اإلجابة عليهآا
وتتفاوت أحجام . الكومبيوتر تحليًال يشمل جميع اإلجابات عل آل سؤال من أسئلة االستبيان

االستبيان، من واحد بحجم بطاقة البريد يحوى عددًا قليًال من األسئلة التى يجيب عليها 
رده، إلى استبيان طويل مكون من عدد من الصفحات ويتم استيفاؤه من المبحوث بمف

وتتطلب االستبيانات الناجحة قدرًا هائًال من العناية . المبحوث بمعرفة باحثين مدربين
إال إذا (والجهد، لضمان وضوح األسئلة وسهولة اإلجابة عليها، واستبعاد األسئلة الموحية 

بحوث على أن يقوم باسترجاع األحداث التى قد يكون ، وتحفز الم)آانت موضوعة عن قصد
مضى عليها بعض الوقت،  وتهيئة المقابلة على النحو الذى يجعل منها تجربة ممتعة ومثيرة 

وقد تم تطوير أساليب خاصة لصياغة األسئلة عن الموضوعات الحساسة، .  للمبحوثين
ال التى اشتغل بها الفرد،  أسئلة وإجراء مقابالت عن أحداث دورة الحياة،  وعن تاريخ األعم

آذلك يتعين صياغة االستبيان بحيث يضمن . عن االتجاهات، والقيم، وتفضيالت المبحوثين
الوصول إلى مكنون الناس بشكل صحيح، والوقوف على بعض الوقائع الماضية فى حياة 

ظروف المبحوث، من هذا مثًال أنه ال يجوز سؤال شخص لم يكن يعمل لسنوات طويلة عن 
وزيادة درجة اتساق  المقابالت،وتعمل االستبيانات على المساعدة فى تقنين . عمله، وهكذا

تحيز القائم األسئلة اإلجابات، ولكنها ال تستطيع بحال من األحوال أن تقضى تمامًا على 
  .إجابة مفتوحة  إجابة مغلقة،: انظر أيضا. بالمقابلة

 General Health Questionaire         استبيان الصحة العامة  

  .)أو التصفية(أدوات الفرز : انظر

 Structured Questionaire                استبيان مقنن

  .استبيان: انظر

 Conditioned or Conditional Response       استجابة شرطية   

  .)ارتباط شرطى(تشريط : انظر

 Unconditioned or Unconditional Response  استجابة غير شرطية

  .)ارتباط شرطى(تشريط  :انظر



 

 

 Triangulation          )*(استخدام ثالث أدوات بحث

واألطر  -ولكن األفضل أآثر من ثالثة -يقصد بذلك استخدام ثالث دراسات عل األقل 
وربما يقصد . النظرية، والباحثين، ومجموعات البيانات لبحث مشكلة أو موضوع معين

ودراسات المستوى الكبير ) الميكرو( بصفة خاصة استخدام دراسات المستوى المحدود
. بحيث يكمل آل منهما اآلخر ويحققه، وذلك من أجل التوصل إلى نتائج مؤآدة) الماآرو(

  ..Norman K. Denzin وقد درس هذا األسلوب باستفاضة نورمان دنزين

 Averaging              استخراج المعدل      

 .مقاييس النزعة المرآزية: انظر

 Statistical Inference            ائىاالستدالل اإلحص

هى العملية التى يمكن من خاللها تعميم النتائج الخاصة بالعينة على المجتمع برمته 
وهى تحديدا،  آيفية عقد االستدالالت عن المجتمع من واقع نتائج عينة مسحوبة . بشكل عام

ائى يتميز عن واإلحصاء االستداللى بشكل عام فرع من التحليل اإلحص .من ذلك المجتمع
اإلحصاء الوصفى الذى يصف المتغيرات وقوة وطبيعة العالقات بينها،  ولكنه اليسمح 

وتعتمد قدرة االستدالل عن السكان من واقع بيانات العينة المسحوبة منه على . بالتعميم
ل وترجع أهمية العينة العلمية إلى أنها تسمح بالتعميم أو االستدال. المستخدمةالمعاينة طريقة 

فعلى سبيل المثال، إذا أجرى مسح باستخدام عينة عشوائية بسيطة من طالب . اإلحصائى
إحدى الجامعات البريطانية وتم حساب متوسط الطول، فإنه يمكن أن يستدل على مدى الطول 

وبعض األنواع . الغالب الذى يقع داخله متوسط طول آل طالب الجامعة فى بريطانيا غالبًا
وتعتمد الدقة . ، مثل العينات الحصية، التسمح بإجراء مثل هذه االستدالالتاألخرى للمعاينة

) بافتراض صحة اختيار العينة(التى نقدر بها متوسط السكان من متوسط العينة على أمرين 
ويظهر هذان العامالن ). المجتمع(حجم العينة والتباين فى األطوال بين أفراد السكان : هما

فكلما آبر الخطأ المعيارى، آلما قلت الدقة التى يقدر بها . رىعند حساب الخطأ المعيا
 .متوسط العينة متوسط السكان

                                                           
ربما آانت الكلمة األدق لهذا المصطلح هى آلمة التثليث، فرقم ثالثة المشار إليه ال يقتصر على ) *(

حث، وإنما يتعداها آما اتضح من الشرح إلى عدد الدراسات التى تجرى عن نفس أدوات الب
إلخ، وقد رأينا عدم استخدام مصطلح التثليث لمدلوله الدينى ... الموضوع، وإلى عدد الباحثين

  )المحرر(                .المسيحى المباشر



 

 

من هنا يمكن القول تحديدًا أن االستدالل االحصائى يعد نوعًا من االستدالل 
الذى يتم بمقتضاه تقدير خصائص أفراد مجتمع معين من واقع بيانات عينة  االستقرائى

ولكن هذه المناهج تستخدم فى الواقع فعًال لخدمة أغراض أآثر  .مسحوبة من هذا المجتمع
  .التنبؤ، والتفسير، واختبار الفروض: طموحًا تتصل بعمليات

 Interpellation              )*( االستدماج

العملية التى يكتسب من  الهوية،لتشكل ألتوسير يعنى هذا المصطلح طبقًا لتصور 
يهم بأنفسهم بوصفهم ذوات، والمهارات والخصائص الالزمة وع) األفراد(خاللها الفاعلون 

 اآتسابعملية  تحليل الخطاب،لكن هذا المصطلح يعنى، داخل نظرية . لوضعهم االجتماعى
  .مثل هذه الخصائص

 Managerial Strategies           االستراتيجيات اإلدارية

  .الثقة وعدم الثقة: انظر

 Employer Strategies        استراتيجيات صاحب العمل

يشير هذا المصطلح إلى أنماط صناعة القرار عند أصحاب العمل فيما يتصل بتنظيم 
والتحكم فيه واألبنية الوظيفية  من هذا مثال صور ضبط العمل(العمل داخل الشرآات 

وقد تطور هذا المصطلح فى األصل فى سياق تراث ). والمهنية، ونظم دفع األجور
. تجابات أصحاب العمل تجاه الصراعات بين رأس المال والعمللإلشارة إلى اس المارآسية

عملية العمل وتجزوء ويستخدم هذا المصطلح فى وقتنا الراهن فى المؤلفات التى تتناول 
الصادر عن أصحاب العمل فى سوق العمل، الذى ) أو التدخل( الفعلليؤآد دور  سوق العمل

  .لية صنع القرار فيهيعتقد أنه يتسم بطابع الشخصى، وتنوع أشكال عم

 Poll                        استطالع رأى، اقتراع

  .المادة التالية: انظر
                                                           

له منشور بالمجلة  هناك ترجمة مختلفة لهذا المصطلح استخدمها محمد السيد سعيد فى مقال) *(
معايير وعمليات التكوين الطبقى، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثانى، : بعنوان(االجتماعية القومية 

: وقد رأينا تفضيل الترجمة التى نقترحها هنا. نداء، استدعاء: ، وترجمه)٣٠، صفحة ١٩٨٧مايو 
الهابيتوس  Internalizationملية استدماج مفهوم بورديو عن عوالمفهوم فى رأينا يكاد يناظر . استدماج

  )المحرر(     ).فى هذه الموسوعة الطابع االجتماعى الثقافى: انظر مادة(



 

 

 Opinion Polls                استطالعات الرأى 

ممثلة مقابلة عينة هى عملية قياس آراء الناس حول مسائل معينة عن طريق 
استطالع الرأى والغالب أن يتم اإلشارة إلى . للجماعة التى نسعى إلى التعرف على آرائها

باسم الشرآة أو المؤسسة التى أجرت المقابالت، آما فى استطالعات جالوب على سبيل 
وأآثر موضوعات استطالعات الرأى شيوعا نوايا الناس فى االنتخابات أو تجاه دعم . المثال

بعض األحزاب السياسية، وآراؤهم فى الحكومة القائمة وفى سياساتها، وآذلك آراؤهم فى 
من هنا جرت العادة أن تستخدم استطالعات الرأى للتنبؤ بنتائج . لمسائل العامة الجاريةأهم ا

آما آانت استطالعات الرأى مصدرًا . االنتخابات، والغالب أن تكون تلك التكهنات صحيحة
مهمًا من مصادر البيانات بالنسبة للباحثين فى العلوم االجتماعية منذ عشرات السنين قبل أن 

على سبيل –وقد بدأ معهد جالوب . االجتماعية على النحو الحادث اآلن سوحالمتنتشر 
وتسعى بعض شرآات استطالع . ١٩٣٧بتوفير معلومات فى بريطانيا منذ عام  -المثال

الرأى حاليًا إلى جمع وتوفير مجموعات بيانات مقارنة على المستوى العالمى، تعرض 
 .لألوضاع فى الدول المختلفة

 Means - Testing              رد الماليةاستطالع الموا

 .المزايا الخاصة فى مقابل العامة: انظر

 Replication                استعادة، تكرار      

إعادة أو تكرار دراسة معينة بنفس الطريقة التى تمت بها من قبل للتأآد من التوصل 
اسطة باحث آخر بو(إلى نفس النتائج التى سبق التوصل إليها فى المرة أو المرات السابقة 

ومن الصور المختلفة األخرى، تكرار نفس الدراسة إما داخل نفس اإلطار، أو داخل ). عادة
ويمكن أن . أطر أخرى يتم اختيارها بعناية على أساس اختالفها فى أحد المتغيرات األساسية

عادة لمجموعة بيانات أساسية، وذلك إل التحليل الثانوىيتم تكرار الدراسة أيضًا عن طريق 
اختبار فرض معين، أو لتقييم تأثير برنامج معين للحساب اآللى يكون قد استخدم فى التحليل 

  .األصلى

  Aptitude                   االستعداد، ملكة         

 .قدرة: انظر



 

 

 Normalization               )فى اإلحصاء(استعدال 

ها اإلحصائيات أحد التوزيعات األساسية التى تنهض علي التوزيع االعتدالىيعد 
االحتمالية، بحيث أنه عندما يكون توزيعًا ما غير طبيعى، فقد تجرى محاولة لتعديل البيانات 
بهدف التوصل إلى توزيع اعتدالى لها، آما هى الحال على سبيل المثال فى استخدام القيم 

 .وزيعوتعرف هذه العملية باسم عملية استعدال الت. اللوغاريتيمة بدًال من القيم ذاتها

 Life Review                استعراض الحياة   

عملية من عمليات استعادة األحداث الماضية، التى تشيع بين آبار السن، وقد عرفها 
بوصفها عملية يتضح من (٥٩(١٩٦٣روبرت باتلر فى مقال له بمجلة الطب النفسى، عام 

رات الماضية خاللها اإلحساس الشخصى بالحياة، ومعنى الحياة عند االنسان، والخب
  .والصراعات غير المحسومة، ثم دخل باضطراد إلى دائرة الوعى

 Colonialism                    استعمار

هو تأسيس سلطة سياسية رسمية من جانب الدول األآثر تقدمًا على أجزاء من آسيا، 
ى، األخر) السيطرة(وهو يختلف عن مجاالت التأثير. وأفريقيا، واستراليا، وأمريكا الالتينية
 .والنظام شبه االستعمارى، واالستعمار الجديد واألشكال غير المباشرة من التحكم،

وقد استعمرت آل من أسبانيا، والبرتغال، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا األمريكيتين 
منذ القرن الخامس عشر ومابعده، ثم امتد االستعمار بعد ذلك إلى آافة أجزاء آسيا وأفريقيا 

أن يصاحب  -إن لم يكن من الضرورى-وآان من الشائع . سع عشرخالل القرن التا
االستعمار استقرار السكان البيض فى األقاليم المستعمرة، واستغالل موارد اإلقليم االقتصادية 

وغالبًا ما يستخدم المصطلح آمرادف . لصالح سكان المدن، أو لصالح االثنين معًا أحيانًا
ن أن مصطلح اإلمبريالية يتضمن آليات غير رسمية على الرغم م اإلمبريالية،لمصطلح 

باإلضافة إلى المناقشات التى دارت حول أسباب وفوائد وآثار اإلمبريالية، . للسيطرة والتحكم
آليات السيطرة : فإن المناقشات حول االستعمار قد تناولت قطاعًا عريضًا من القضايا يشمل

االستيعاب التى آانت تمارسها فرنسا االستعمارية المختلفة، والتناقض بين سياسات 
التى آانت تمارسها بريطانيا، واآلثار االجتماعية ) العزل(والبرتغال، وبين سياسات الفصل 

واالقتصادية التى تتعرض لها البالد المحتلة، والناجمة عن تدمير األنساق االجتماعية 
ومن موضوعات النقاش . هاواالقتصادية والسياسية القديمة، وإحالل أنساق جديدة بدًال من



 

 

رسالة "األخرى خطاب السيطرة الذى ساد خالل القرن التاسع عشر، وآان يدور حول فكرة 
وموضوع التساؤل حول األسباب التى . وما ارتبط بها من نشأة النزعة العنصرية" التمدين

سة الوزن أدت لوضع نهاية لالستعمار فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية، بما فيها درا
النسبى للضغط الدولى من جانب آل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتى، وظهور 
حرآات قومية فى األقاليم المستعمرة تطالب باالستقالل، واستنزاف القوى االستعمارية 

  .األوربية فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية

 Neo - Colonialism              االستعمار الجديد

ح يطلق عادة على الموقف االقتصادى للعديد من المستعمرات السابقة بعد مصطل
وتذهب تفسيرات أصحاب نظرية االستعمار الجديد للتطور . حصولها على استقاللها السياسى

تذهب إلى القول بأن منح تلك المستعمرات استقاللها، مع آونه  العالم الثالث،االقتصادى فى 
ميزانية ونوعًا من الفعل اإلنسانى، إال أنه أبقى على تماسك هيمنة نوعًا من إجراءات توفير ال

فمن خالل استخدامها . الغرب االحتكارية على إنتاج وتسويق السلع فى المستعمرات السابقة
للقانون الدولى، وحقوق الملكيات المشترآة، وقوة البنوك التجارية الرئيسية استطاعت القوى 

. فظ على تأثيرها االقتصادى وهيمنتها على مناطق نفوذها السابقةاالستعمارية السابقة أن تحا
 .وفى األدبيات المارآسية يطلق على هذه الظاهرة تعبير اإلمبريالية الجديدة

وفى ظل االستعمار الجديد، آما آان الحال فى ظل الحكم االستعمارى المباشر، يعتقد 
تنطوى على تصدير رؤوس ) التوابعأو المتروبوالت و(أن العالقة بين المرآز واألطراف 

األموال من األولى إلى الثانية، واالعتماد على الخدمات وعلى السلع المصنعة فى الغرب، 
األمر الذى من شأنه أن يحبط جهود التنمية الداخلية، فضًال عن تدهور شروط التجارة فى 

افى التى تضمن للغرب غير صالح البلدان المستقلة حديثًا، واستمرارية عملية التغريب الثق
وتعتبر أنشطة الشرآات العابرة . منافذ التوزيع واألسواق فى مناطق أخرى من العالم

للقوميات فى العالم الثالث بمثابة العناصر الفاعلة الرئيسية فى ممارسة االستعمار الجديد فى 
لموارد المحلية مستغلة ل) نظرية التبعيةعلى األقل فى إطار (العالم المعاصر، حيث أنها تعد 

انظر . وتمارس تأثيرًا فى التجارة الدولية وعلى الحكومات الوطنية بغرض تحقيق مصالحها
 .نموذج المرآز واألطراف، واالستعمار: أيضًا

 Internal (or Domestic) Colonialism    استعمار داخلى         

" رآزالم"مصطلح يستخدم على نطاق واسع لتوصيف عالقات االستغالل بين 



 

 

آما آان يطلق على عالقات البيض والسود . داخل مجتمع أو دولة قومية واحدة" والهامش"
فى الواليات المتحدة، وعلى عالقات الهنود الحمر والبيض والهنود الحمر والمهجنين فى 

واستخدم المصطلح آذلك لوصف عالقات االستغالل بين الدولة السوفيتية . أمريكا الالتينية
فى ظل نظام المزراع الجماعية اإلجبارى الفالحين خاصة ظروف (لسوفيتى والمجتمع ا

آما آان مصطلح االستعمار الداخلى يستخدم ). والعمال فى ظل عمليات التصنيع المفروض
فى توصيف وضع الجماعة السْلتية المتطرفة داخل التطور القومى لبريطانيا أثناء القرون 

لكن هذا ) )٦٠(١٩٧٥عام  ، االستعمار الداخلى، الصادرانظر مؤلف هكتر. (األربعة الماضية
المصطلح يتعرض اآلن للنقد بسبب الصعوبة الواضحة فى تأسيس عالقات تماثل بينه وبين 

فهذا األخير يقوم على تحكم أقلية أجنبية فى أغلبية أبناء دولة معينة . بمعناه الدقيق االستعمار
مريكا يشكلون أقلية عددية، وآانوا فى األصل هم واستغاللها، بينما نجد أن السود داخل أ

لكن المدافعين عن هذا المصطلح يرون أن هذه االختالفات . أو الخارجية" األجنبية"الجماعة 
المقهورة على امتداد ) العرقية غالبًا(ليست مهمة بالقياس إلى الخبرات المشترآة لألقليات 

انظر على سبيل المثال (إليه هذا المصطلح  العالم، ومن ثم تفند بقوة األساس الذى يستند
  .))٦١(١٩٧٢مؤلف بلونر، القهر العنصرى فى أمريكا، الصادر عام 

    )أنماط االستغراق(استغراق، تأثر 

Involvement, Types of Involvement 

  .اإلذعان، الخضوع: انظر



 

  

 Exploitation         استغالل

يشير هذا المصطلح إلى استخدام  الموارد االقتصادية، آاألرض، أو العمل، أو السوق 
إلى استخدام ) احتكار: انظر(من هذا مثًال أن يعمد الشخص المحتكر . ألغراض غير مقبولة

مالك سيطرته على السوق ليتقاضى من المستهلكين أسعارًا أعلى مما يجب، أو يقوم ال
والغريب أن هذا المصطلح ليس له وجود . باستغالل األرض بطريقة تضر بالموارد الطبيعية

ويجرى المارآسية، بينما يحتل االستغالل مكانة محورية فى . فى االقتصاديات الكالسيكية
فيعنى استخالص فائض القيمة، أو الفرق بين قيمة ما نظرية قيمة العمل، تعريفه فى ضوء 

انظر أيضا . العامل من أجور وقيمة ما ينتجه من سلع يستولى عليها الرأسمالىيحصل عليه 
  .قطاعى، عالقة الولى والتابعاإلالنظام : مادتى

 Induction           استقراء

ويبدأ االستقراء من مالحظات معينة تكون نواة لصياغة . االستنباطاالستقراء عكس 
االستقراء ويعد . بناء النظريةبدورها األساس فى وتشكل هذه التعميمات . تعميمات إمبيريقية

ويقتضى هذا المنهج . أآثر شيوعًا داخل الدراسات الكيفية فى حقل علم االجتماع التحليلى
ويحاول الباحث صياغة فرضيات عامة من واقع  .الفرضفحص آل حالة فى بحث للتحقق من 

دف البحث عن حاالت نافية، ثم ويهتم بفحص الحاالت األخرى به. مالحظة الحاالت األولية
وتنتهى هذه العملية عندما التوجد . يعيد صياغة الفرضيات بما يتالءم مع هذه الحاالت النافية

وعندئذ يكون من - وهى ضرورة لكى اليكون الحكم ذا طابع ذاتى - حاالت أخرى متعارضة 
  .عّلة: انظر. الممكن صياغة التعميمات بعد هذه المراجعة

 Analytic Inductionلىاستقراء تحلي

منطق للبحث الكيفى يستخدم أسلوب الفحص المنظم والشامل لعدد محدود من الحاالت 
ويذهب دونالد آريسى الذى يستخدم هذا المنطق فى آتابة . من أجل التوصل إلى تعميمات

تعريف : ، الى أن مراحل االستقراء التحليلى هى)٦٢(١٩٥٣الصادر عام " نقود اآلخرين"
ل؛ وضع فروض التفسير، دراسة حالة واحدة لمعرفة ما إذا آانت توافق الوقائع، تعديل المجا

وفى رأى . الفروض أو التعريفات فى ضوء ذلك، ثم االنتقال إلى دراسة حاالت أخرى
أن هذا اإلجراء الذى يقوم على اختبار الحاالت، وإعادة تعريف الظاهرة ثم إعادة : "آريسى

نظرية : انظر أيضًا. ”ى يتم  التوصل إلى عالقة تتسم بالعموميةصياغة الفروض يستمر حت
  .؛ استقراء؛ التفاعلية الرمزية)مؤآدة(موثقة 



 

  

 Social Stabilityاالستقرار االجتماعى

  .التغير، التقدم، الضبط االجتماعى، النظام االجتماعى، التضامن االجتماعى: انظر

 Polarization        االستقطاب

متعارضين، وقد الحظه علماء االجتماع ) قطبين(إلى الترآز فى طرفين يعنى االتجاه 
عملية االستقطاب االجتماعى على أساس  -مثًال-فقد عرض بال . فى سياقات آثيرة متنوعة

، الذى صدر عام "تقسيم العمل"البحوث التى أجراها فى جزيرة شبرى، ونشرها فى آتابه 
إلى أن هذه العملية تؤدى فى بريطانيا إلى ظهور وقد ذهب بال فى دراسته تلك . )٦٣(١٩٨٤
ويرى . إلى عائالت آثيرة العمل وأخرى قليلة العمل )الوحدات المعيشية(العائالت انقسام 

بال أن الفرص التى يتيحها آل من قطاعى االقتصاد الرسمى وغير الرسمى تتجه إلى التجمع 
ات المعيشية التى يعانى أفرادها من أو بعبارة أخرى أن  الوحد. فى نفس الوحدة المعيشية

االقتصاد لم يستطيعوا تعويض ذلك باألنشطة االقتصادية غير الرسمية التى يتيحها البطالة 
  .أو الخفى، أو السرىاألسود، 

ونالحظ أن آثيرًا من عمليات التنميط فى علم االجتماع عبارة عن وصف لألنماط 
 تونيزاألمثلة الواضحة لتلك الثنائيات تمييز فرديناند ومن . القطبية أو للقطبين داخل آل ثنائية
ويميل علماء االجتماع أيضا إلى أسلوب االستقطاب عندما . بين المجتمع المحلى والمجتمع

-مارآس  االجتماعى، على نحو ما نجد فى وصف آارلالتغير يتصدون لوصف عمليات 
معسكرين "اتجاه التحول إلى لالستقطاب الطبقى فى المجتمعات الرأسمالية، فى  -مثًال

  .هما البورجوازية والبروليتاريا" آبيرين يناصب آل منهما اآلخر العداء

 Co-Optationتدعيم بنائى-استقطاب 

، "والقواعد الشعبية TVAانظر آتابه (ظهر هذا المصطلح على يد فيليب سيلزنيك 
الخصوص فى  ، لإلشارة إلى عملية سياسية توجد على وجه))٦٤(١٩٤٩الصادر عام 

المنظمات الديموقراطية الرسمية، أو التنظيمات التى تدار بشكل جماعى، آطريقة إلدارة 
أما األفراد الغرباء الذين اليتم . التعارض، ومن ثم الحفاظ على استمرارية التنظيم واستقراره

ر وذلك عن طريق منحهم قوة رسمية أو غي" يستقطبوا"انتخابهم، فإنه يقال إنهم يجب أن 
رسمية، على أساس انتمائهم إلى الصفوة والمكانة التى يشغلونها لذلك، أو بفضل ما يحوزونه 
من معرفة متخصصة، أو بسبب قدرتهم الممكنة على تهديد االلتزام أو األهداف األساسية 

  .للتنظيم



 

  

 Statistical Independenceاستقالل إحصائى

آانت نسبة الحاالت التى تنتمى إلى آل  مستقلين إحصائيًا إذا (i , j)المتغيران يكون 
نسبة  (x)فى  ( i )تساوى حاصل ضرب نسبة الحاالت التى تنتمى إلى  i (p i j)و  jمن 

وهذه هى القاعدة . (pij= pi x pj or pij - pix pj = o)  (j)الحاالت التى تنتمى إلى 
  .المبسط الشائع ٢األساسية الختبار آا

  Autonomy          استقالل ذاتى

باالمتثال  -على سبيل المثال-عندما يتسم الذات فى علم النفس يعد الفرد فاقدًا الستقامة 
وفى . المفرط أو يعانى من مشكلة سلوآية مثل الهستيريا أو ازدواجية الشخصية أو تعددها

يشير المصطلح إلى المبدأ القائل بأن اإلرادة اإلنسانية تحمل فى طياتها  الكانطية الفلسفة 
ويستخدم علماء السياسة المصطلح لإلشارة إلى الحق أو القدرة . مبدأها األساس الموجه لها

أما فى علم االجتماع، فإنه ").دولة مستقلة ذاتيًا"فيقال على سبيل المثال (على حكم الذات 
اجتماعى رشيد ذى إرادة ذاتية، وليس  فاعلعادة ما يستخدم فى ثنايا حديث الكاتب عن 

  .أهدافه ومصالحهوإنما يعبر عن  الحتميةل ما من أشكال خاضعًا لشك

 Relative Autonomyاالستقالل النسبى

وزمالؤه فى الستينيات،  ألتوسيرآان تجديد النظرية المارآسية، الذى راده لوى 
أو الحتمية (بالنزعة االقتصادية إلى تبرئة المارآسية من االتهام  -ضمن ما يهدف-يهدف 

ذهب ألتوسير إلى أن الكيان االجتماعى الكلى يتكون من أربعة فئات مختلفة  فقد). االقتصادية
االقتصادية والسياسية واإليديولوجية والنظرية، تجمع بينها أشكال متنوعة : من الممارسات

إذ نجد على . وال يجب اختزال أى منها إلى فئة من الفئات األخرى. من االرتباط والتداخل
نها لها استقاللها النسبى داخل حدود تتحدد على أساس موقعها داخل العكس من ذلك أن آال م

يفقد مضمونه ” االستقالل النسبى"وقد رد النقاد على ذلك بأن هذا المفهوم . الكيان الكلى
ويمكن أن نجد أقوى محاوالت . التفسيرى بسبب عدم وضوح هذه الحدود وعدم تحديدها

  .بوالنتزاسى أعمال نيكوس تطبيق هذا المفهوم فى تحليالت أساسية ف

 Deduction, Deductiveاستنباطى /استنباط

التى " المنطقية"يعنى استخدام قواعد المنطق للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
المشتقة لفروض ا ثم ينتقل إلىبنظرية، ويبدأ االستنباط . يتعين أن تترتب عليها نتائج بعينها

وهذه . ر الفروض من خالل التنبؤ وعمليات المالحظةمن النظرية، ويشرع بعد ذلك فى اختبا



 

  

وألنه يضع فى . الطريقة فى االختبار والنظرية غالبًا ما تسمى بالمنهج االستنباطى الفرضى
المحل األول من اعتباره الفروض، والتنبؤ، واالختبار، فقد يعده البعض أحيانا المنهج العلمى 

  .ستقراءاال: انظر أيضا. بالمعنى الحقيقى للكلمة

 Surplus Drainاستنزاف الفائض  

  .نظرية التبعية: انظر

 Collective Consumptionاستهالك جمعى

احتل هذا المفهوم مكانة محورية فى النظريات االجتماعية الحضرية للمارآسية 
ويذهب مانويل آاستيلز . المحدثة، التى طورت فى أواخر الستينيات وفى السبعينيات

رأسمالية المتطورة قد استدعت زيادة تدخل الدولة فيما يسمى وسائل وآخرون إلى أن ال
فلكى نعيد إنتاج قوة عمل ذات آفاءة، لم يعد توفير وسائل االستهالك . االستهالك الجمعى
فقد أصبحت هناك حاجة إلى خدمات . أمرًا آافيًا) مثل الطعام والمالبس(الفردى من السلع 

فهذه السلع، على خالف نمط استهالك السلع . ل الجماعىمثل التعليم، وتوفير وسائل النق
الشخصية، تستهلك استهالآًا جماعيًا، فالتعليم والنقل مثًال تستخدم استخدامًا جماعيًا، لكونها 

ومن . خدمات يستخدمها عدد آبير من أفراد المجتمع وليست سلعًا تستهلك بصورة فردية
رز للدولة فى توفيرها، والفرص التى يبدو أبرز سمات االستهالك الجمعى، وجود دور با

أنها توفرها للتعبئة السياسية للمستهلكين، وهى أمور تؤآد أهمية المفهوم بالنسبة للنظريات 
ويترتب على ذلك، على أية حال، أن التفرقة بين االستهالك الفردى . االجتماعية فى التحضر

إذ أنه من الصعب، على سبيل المثال، . واالستهالك الجمعى آانت مثارًا لقدر آبير من الجدل
، بالرغم من أن تقديمها يتم "جمعية"أن ننظر فقط آيف يتم استهالك خدمات آالتعليم بصورة 

ومن هنا، فإن مصطلح االستهالك الجمعى فى الممارسة الواقعية لم يعد له . بصورة جمعية
وليس (دة، إلى الخدمات معنى على درجة عالية من التحديد، على الرغم من أنه يشير، عا

التى تقدمها بصورة مباشرة مؤسسات الدولة بدًال من السوق، أو على األقل يشير ) إلى السلع
إلى الخدمات التى يتم تدبيرها بتدخل آبير من جانب الدولة، آتلك التى تقدم من خالل 

غلوطة، إذ تتم وفى هذه الحالة بالطبع تكون المسميات م(اإلعالنات أو اإلجراءات التنظيمية 
  ).اإلشارة إلى تقديم جمعى للخدمات التى يتم استهالآها بصورة فردية

وقد طورت الكتابات الحديثة تصنيفات أآثر تعقيدًا للتنظيم االجتماعى لالستهالك، 
قطاع أو أقسام والتى استخدمت لتحليل طبيعة السياسات الحضرية، ودور ما يطلق عليه 



 

  

للوقوف على عرض . ماعى، وفى تحديد االتجاهات السياسيةفى التدرج االجت االستهالك
بيتر سوندرز، النظرية االجتماعية والمسألة الحضرية، الصادر : شامل للموضوع، راجع

  .علم االجتماع الحضرى: وانظر أيضًا. )٩٥(١٩٨٦عام 

 Conspicuous Consumptionاستهالك مظهرى

  .الطبقة المترفة: انظر

 Aston School (of Organization Theory)ة التنظيمأستون فى نظري) مدرسة(

  .التنظيم) نظرية: (انظر

  الزوجين العاملين) أو زيجات(أسر 

Daul - Earner Families, Daul - Earner Marriages 

  .زواج السلك المهنى الثنائى: انظر مادة

 Symmetrical Familyاألسرة المتماثلة

خالل أعمال بيتر ويلموت ومايكل يونج فى شكل من أشكال األسرة تم تشخيصه من 
بداية السبعينيات، حيث ذهبا إلى أنها شكل من األسر آخذ فى االنتشار بشكل متزايد، وال 

ويكون المنزل فيها مكانًا مرآزيًا للحياة تقسيم العمل المنزلى، يتحدد فيها على نحو واضح 
النسوية التى أجريت فى نفس الفترة ومع ذلك فإن البحوث . االجتماعية والهويات االجتماعية

قد ألقت الضوء على الصورة المستمرة من الالمساواة فى تقسيم العمل المنزلى، ولم تجد 
  .الدور الزواجى: انظر أيضا. أطروحة األسرة المتماثلة تدعيمًا إمبيريقيًا

  Conjugal Familyاألسرة الزواجية 

وألن . يتكون من زوجين وأطفالهمايشير مفهوم األسرة الزواجية إلى نسق أسرى 
التأآيد االجتماعى فى مثل هذه األنساق ينصب بصفة أساسية على العالقة الزواجية، فإن 

ومن هنا تتجه معدالت الطالق إلى . األسر تكون مستقلة نسبيًا عن شبكة القرابة األوسع
ء الحياة الذين وفى هذا السياق، أصبح المصطلح ينطبق بشكل متزايد على شرآا. االرتفاع

  .األسرة الممتدة: تجمعهم عالقة طويلة األمد، ولكنهم ليسوا متزوجين فعًال انظر أيضًا

 Problem Familyأسرة مْشكلة    

تعبير دارج وتحقيرى يستخدمه األخصائيون العاملون فى المؤسسات االجتماعية، آما 



 

  

آها أو ظروفها االجتماعية يستخدمه الجمهور العام، لإلشارة إلى األسر التى يعدون سلو
وقد أدى هذا االستخدام العام، غير المحدد، والذى ينطوى على . مشكلة من بعض النواحى

  .نوع من الوصم، إلى توجيه انتقادات حادة إلى استخدامه

 Extended Familyاألسرة الممتدة

 يشير هذا المصطلح إلى نسق أسرى يعيش فى نطاق أجيال متعددة فى عائلة واحدة
ويتأسس الحنين إلى األسرة الممتدة بشكل أآبر على األساطير،  ).واحدةوحدة معيشية أو (

آما هو الحال فى المجتمعات الغربية، غير الزراعية، التى ال يشيع فيها هذا النوع من 
يمكن أن تكون قوية حتى فى  القرابيةوعلى عكس ما هو متصور، فإن االلتزامات . العائالت

  .علم االجتماع العائلى: انظر أيضا. ةاألسر الزواجي

 Stem Family )األصل(أسرة النسب 

من خالل دراساته الميدانية ) ١٨٨٢إلى  ١٨٠٦عاش من (ذهب فردريك لوبالى 
األسرة األبوية، واألسرة غير : للتنظيم األسرى، إلى التفرقة بين أربعة أنماط من األسر هى

وقد وصف أسرة النسب بأنها صورة مرنة . سبالمستقرة، واألسرة المنغلقة، وأسرة الن
وقد قيل إنها أآثر انتشارا فى وسط أوروبا، وأسبانيا، واسكندنافيا، . ومعدلة من األسر األبوية

وأنها نموذج لالستقرار والرفاهية، وتتكون من ستة أو سبعة أفراد، يعملون عماًال أو 
مؤجرة أو الملكيات الصغيرة عبر مزارعين مؤاجرين، مع االحتفاظ بنظام توارث لألرض ال

  .األجيال

 Nuclear Familyاألسرة النووية  

يستخدم مصطلح األسرة النووية ليشير إلى وحدة تتكون من زوجين وأطفالهما الذين 
ولقد رآزت التفسيرات المبكرة لألسرة على الدافع البيولوجى لتكوين األسرة . يعولونهم
" طبيعية"ولوجية النظرة إلى األسرة النووية آظاهرة ودعمت الدراسات األنثروب. النووية

 البناء االجتماعى: انظر آتابه" (جماعة إنسانية عالمية"وأآد جورج ميردوك أنها تمثل 
وعزا ميردوك هذا إلى فائدة األسرة النووية فى أداء المهام  )٦٦( )١٩٤٩الصادر عام 

اصة تنظيم العالقات الجنسية، خ: الضرورية لبقاء األنواع واالستمرارية االجتماعية
ولكن علماء . والتكاثر، وتنشئة األطفال اجتماعيًا، والتعاون االقتصادى بين الجنسين

االجتماع يؤآدون أن الدوافع البيولوجية ليست آافية لفهم أشكال األسرة، ويصرون على أنه 
من خالل  من الضرورى أيضا أن نتعرف على الطريقة التى تتشكل بها األسرة النووية



 

  

  .العمليات اإليديولوجية والسياسية واالقتصادية

انظر آتاب تالكوت بارسونز وروبرت (يزال التفسير الوظيفى البنائى لألسرة  وما
يزال  ، ما)٦٧()١٩٥٥الصادر عام األسرة، والتنشئة االجتماعية وعملية التفاعل، بيلز، 

االجتماع العائلى آانت رد فعل جاء بعده من مساهمات فى علم  هامًا، وذلك ألن آل ما
ومع ذلك، فإن الرأى القائل بأن األسرة النووية المنعزلة تطورت . معارض للوظيفية

آاستجابة لحاجات االقتصاد الصناعى الناضح أصبح مرفوضًا اآلن على وجه العموم، وذلك 
إلى ونز بارسلقد ذهب . بسبب توفر شواهد تثبت التنوع على مدار التاريخ وعبر الثقافات

القول بأن األسرة النووية تتوافق وحاجات المجتمع الصناعى العتبارين، األول أنه يسمح 
أما . لألسرة بحرية الحرآة، والتنقل وباالستقالل االقتصادى عن الجماعة القرابية األوسع

لدى  -وإن تكن محدودة-االعتبار الثانى فهو أنه يهيئ فرصة ظهور عالقات عاطفية مستقرة 
انظر آتابه (آما يذهب وليام جود . شخصيةفى عالم يؤآد على الفردية والال بار والصغارالك

إلى أن األسرة النووية تخدم المجتمع الصناعى فى ) )٦٨(١٩٦٤الصادر عام األسرة، : بعنوان
، الصادر عام "بر األمان فى عالم بال قلب: "أنها تزوده بما يطلق عليه آريستوفر الش

ذلك فقد حذر وليام جود من أن أشكال األسرة ووظائفها تتغير آنتيجة ومع . )٦٩(١٩٧٧
  .للرغبات والمبادرات الفردية

ولقد أثارت فكرة األسرة آبر أمان التساؤل عن األمان لمن؟ فالنظر إلى األسرة آكيان 
فلكل من الزوجة والزوج والوالدين واألطفال . داخلها للقوةموحد، يتجاهل الظروف الواقعية 

وقد ذهب مايكل يونج وبيتر . الحه الخاصة، ولكل منهم قوته التى تختلف عن قوة اآلخرينمص
إلى أن األسرة النووية )٧٠(١٩٧٣الصادر عام األسرة المتماثلة ويلموت فى آتابهما بعنوان 

غير أن هذا المنحى . األدوار النوعيةتتحول إلى أسرة أآثر مساواة وأآثر مرونة فى تقسيم 
د قوبل بالرفض من قبل غالبية أنصار المذهب النسوى، الذين يذهبون إلى أن األسرة المتفائل ق

والواضح على أية حال أنه مع ارتفاع معدالت . إنما هى مؤسسة قمعية، خاصة بالنسبة للنساء
الطالق، وارتفاع معدالت األعمار، فإن األسرة النووية لم تعد هى المعيار سواء فى بريطانيا أو 

مرة آطفل فى األسرة التى نشأ : فأى شخص بالغ يمر فى العادة باألسرة النووية مرتين. أمريكا
هاريس، األسرة فى : انظر(فيها، ومرة أخرى بعد فترة من االستقالل آأب فى أسرته الزواجية 

وهكذا فإن األسرة النووية أصبحت أشد ارتباطًا ). )٧١(١٩٨٣المجتمع الصناعى، الصادر عام 
وربما يكون بناء .  وهى أقل استمرارية عن الماضىدورة العمر، ة فقط من بمراحل معين

األدوار داخل األسر النووية القائمة اآلن مختلفًا، حيث تنخرط معظم النساء المتزوجات 



 

  

ورغم آل هذا تظل األسرة النووية هى المؤسسة االجتماعية . واألمهات فى األعمال المأجورة
لى التصدى للتقلبات االجتماعية بصورها المختلفة والتكيف مع الفائقة المرونة القادرة ع

النزعة الفردية العاطفية، علم االجتماع العائلى، : انظر أيضًا مواد. التغيرات االجتماعية
  .الزواج، الدور الزواجى

 Myth          أسطورة، خرافة

أو فوق قصة مقدسة أو دينية يتعلق محتواها بأصول أو بخلق الظواهر الطبيعية، 
ويختلف المعنى األنثروبولوجى للكلمة عن معنى مفارقة الحقيقة، أو . الطبيعية، أو الثقافية

وآمفاتيح للكشف للتاريخ الشفاهى وقد درست األساطير باعتبارها مصادر جزئية . االختالق
راوس آما درسها آلود ليفى شت". ميثاقًا اجتماعيًا"عن القيم المجتمعية المهيمنة، وباعتبارها 

  .العامة فيها) جمع بنية(للتعرف على البنى 

 Projection            إسقاط

والشائع أن يشير إلى التنبؤ . يستخدم العلماء االجتماعيون هذا المصطلح بمعنيين اثنين
التحليل أما فى اطار . أو االستدالل من واقع بيانات متوفرة فعًال عما سيقع فى المستقبل

طلح العملية الالواعية التى فيها ينسب الفرد إلى آخرين عواطفه فيصف هذا المصالنفسى 
شائعة، يستخدمها الفرد ليتحكم فى فرويد حيلة دفاعية وقد اعتبره سيجموند . ودوافعه

  .األحاسيس غير المقبولة، ومن ثم تؤدى إلى تقليل القلق لديه

 Ancestryاألسالف، سلسلة النسب  

  ).األصل(جماعات النسب : انظر

 Heuristic Device            لوب تجريبى استكشافىأس

. أى إجراء يتضمن استخدام صيغة صناعية للمساعدة فى إستكشاف ظواهر اجتماعية
وعلى سبيل المثال فقد . وهو عادة ما يتضمن افتراضات نابعة من بحث إمبيريقى سابق

اجتماعية ما،   آوسيلة للتعرف على الخصائص المحددة لظاهرة النمط المثالىاستخدم مفهوم 
فاألسلوب . ومن ثم فان مالمحه البارزة يجب أن تتحدد بأقصى درجة من الوضوح

ولقد أثبتت األساليب االستكشافية فائدة فى . االستكشافى هو صورة من صور التحليل األولى
االجتماعى، وذلك عن طريق تحديد المعالم التى يمكن أن تتمحور حولها  التغيردراسات 

ويستخدم األسلوب االستكشافى فى هذا السياق عادة لتحقيق وضوح . واالختالفاتالتنويعات 



 

  

  .آنموذجتحليلى، بالرغم من أنه يمكن أن تكون له قيمة تفسيرية 

 Repertory Grid Techniqueأسلوب الشبكة الجماعية

  .نظرية التصور الشخصى: انظر

 Life - Style         أسلوب المعيشة

حيث يستخدم داخل علم االجتماع البريطانى فى . دامات متنوعةمصطلح له معان واستخ
. عن طبيعة البناء الطبقى البريطانى  Embourgeoismentبالبرجزة ثنايا المناقشات المرتبطة 

لى أن العمال يتبنون، بشكل مضطرد، أسلوب حياة إوفى هذا السياق بالذات يذهب البعض 
ختالفات الطبقية االجتماعية قد أصبحت أقل وضوحًا واتجاهات الطبقة الوسطى، إلى حد أن  اال

  .ألن أبناء آل الطبقات أصبحوا يشترآون فى أنماط استهالك وسلوك اجتماعى واحد

لكن هذا المصطلح يمكن أن يستخدم على نحو أآثر اتساعًا، حيث يدل مثًال، على 
لرأى آل من جورج وفقًا (الحضرية فقد أصبحت . تفاوت أساليب الحياة بين الريف والحضر

هذا المصطلح إلى معنى  آما يمكن أن يشير.  للحياة) أو أسلوبًا(طريقة  )ويرثولويس  زيمل
آخر، حيث يعنى طرق الحياة المتناقضة بين الجماعات المختلفة فى المجتمع، مثل جماعات 

عًا، ولكن المصطلح يعنى، فى أآثر استخداماته شيو. الشباب، أو المتعطلين، أو المنحرفين
األساليب البديلة للحياة، التى تتجلى فى قيم وأنماط االستهالك والتى ترتبط بالتفاوت 

وهذا التفاوت الذى يشبه من بعض النواحى . المضطرد داخل المجتمعات الرأسمالية المتقدمة
يعتبر فى بعض األحيان بديًال عن الطبقة االجتماعية جماعات المكانة، فكرة ماآس فيبر عن 

  .الثقافة الفرعية: انظر أيضا. صادية التى تعد األساس الكامن وراء االنقسام االجتماعىاالقت

 )الفلسفة(اإلسمية 

  .الفلسفة اإلسمية: انظر

 Intrinsic Satisfactionإشباع ذاتى

  .الخبرة الذاتية للعمل: انظر

 Exstrinsic Satisfaction )غير جوهرى(إشباع عرضى 

  .للعمل الخبرة الذاتية: انظر مادة

 Work Satisfactionإشباع العمل



 

  

  .اإلشباع الوظيفى: انظر مادة

 Deferred Gratificationمؤجل/ إشباع مرجأ

المبدأ اإليديولوجى الذى يشجع األفراد والجماعات على إرجاء االستهالك الفورى 
يقة بطر-المباشر أو إرجاء المتعة من أجل العمل، أو التدريب، أو االستثمار، أو الحصول 

ومن هنا فإن اإلشباع المرجأ يعد المبدأ األساسى وراء . على عائد أوفر فى المستقبل -أخرى
  .للتصنيعآما أنه يوجد بشكل ضمنى وراء أى نظام تراآم رأس المال، عملية 

  Job Satisfactionإشباع وظيفى  

ك عن التى تعتمد على المقابالت، وذلالمسوح يمكن قياس اإلشباع الوظيفى من خالل 
عن أحوالهم، وعن مدى رضاهم عن العمل الذى  اإلنتاجطريق سؤال العمال على خطوط 

من الشباب داخل المجتمعات الصناعية بأنهم % ٩٠-٨٠ويجيب حوالى . يقومون به
لكن عدم الرضا يظهر من خالل ارتباطه بجوانب معينة من العمل، مثل ". راضون"

وعلى الرغم من أن عدم الرضا، . لمرنة بشكل مريحاألجور، أو األرباح، أو ساعات العمل ا
حسبما يتم تحديده بناء على سؤال معيارى أمر نادر، فقد أثبتت البحوث أنه يرتبط ارتباطًا 

الخبرة : انظر. وثيقًا بسلوك العامل مثل التغيب عن العمل، وتغيير الوظيفة، ودوران العمالة
  .الذاتية للعمل

 Socialism          االشتراآية 

 لوسائل االنتاجنظام سياسى اقتصادى ينهض على الملكية الجمعية أو ملكية الدولة 
تتخذ صورًا وأشكاال عديدة متنوعة، شأنها فى ذلك  -آنظام-والتوزيع، على الرغم من أنها 

  .شأن النظام الرأسمالى

يقرب من مائتى عام من الفكر  ماعد ب –السوفيتية الشيوعية لقد أدى انهيار 
ومع ذلك فإن . ضعف سيطرة الرؤية المارآسية اللينينية ألصل هذا المفهومإلى  –شتراآى اال

تزال  المسائل التى طرحها آل من مؤيدى هذا الفكر أو معارضيه حول قضية االشتراآية ال
تزال أيضا ثنائيات مثل الحرية فى مقابل المساواة، وحقوق الفرد فى مقابل  وال. قائمة

بدالالتها الطوعية فى مقابل (بل وحتى فيما يتعلق بطبيعة العملية التاريخية الحقوق الجمعية، 
وبعض هذه المشكالت يعاد إثارته من جديد . ، مازالت آلها تحتل مكان الصدارة)الحتمية

  -آما آان يطلق عليها-االشتراآية الواقعية اآلن حيث أن نظام االشتراآية القائمة بالفعل أو 
وتثير عودة الرأسمالية من . د من العمليات التى آانت توجه هذه المسائلعطلت ازدهار العدي



 

  

الفردية وطبيعة المصلحة  الحقوقجديد إلى أوربا الشرقية مرة أخرى مسائل منها حدود 
وبدأت األقليات القومية ). جماعية: انظر(فى مقابل الحياة المجتمعية  ومذهب الحريةالعامة، 

ريخية المعروفة وعداءاتها التى آانت خاملة لفترة طويلة، بدأت تثير والعرقية باختالفاتها التا
  .بقوة مسألة الحقوق الجمعية وما يبدو حتمية تاريخية

قد -على حد قول البعض  يوتوبياأو  -ومن المتفق عليه، أن االشتراآية آنظرية 
د إلى فى هذا الصد دورآايموترجع جذور رؤية . ظهرت بصفة عامة آرد فعل للرأسمالية

أقرب إلى االقتصاد، وجعل المجتمع قريبًا من عالم النشاط  الدولةمجرد الرغبة فى جعل 
وبهذه الطريقة . الفردى، أى جعل آافة األجزاء الحساسة قريبة من بعضها البعض اآلخر

ثم التخلص منها فيما بعد ) بما فيها الالمعيارية(يمكن التخفيف من باثولوجيا الرأسمالية 
لقد آانت االشتراآية صرخة ألم لم تدع إلى المساواة فى الظروف، ولكنها دعت فقط  .نهائيًا

 رأى دورآايمآما  –فالدعوة إلى المساواة فى الظروف ستؤدى . إلى تكافؤ حقيقى فى الفرص
هو  ما إلىيمكن للمجتمع أن يدعو  تحطيم الظروف الالزمة لقيام مجتمع صحى، والإلى  –

  .ضد مصالحه واستمراره

أن االشتراآية سوف تعمل على دعم عملية فيبر ومن ناحية أخرى فقدر رأى ماآس 
وقد حذر فيبر المفكرين الذين أرادوا . الرشد التى بدأت خطواتها األولى فى ظل الرأسمالية

المزاوجة -أن يزاوجو بين الرشد الشكلى والمادى فى الدولة االشتراآية، أو آما صاغها هو 
األمر الذى لن يؤدى إال إلى خلق قفص حديدى للعبودية  -دولة واالقتصادالبيروقراطية بين 

  .فى المستقبل

والتراث اإلنجليزى لما يسمى االشتراآية األخالقية ينادى بالتدخل الحكومى الجبرى 
الجماعية ودولة فى عمليات السوق، وبتحكم الدولة فى ظروف العمل والسياسة االجتماعية 

غير (النحو الذى تمثله الفابية التدريجية ذات الطابع العملى المسالم  القوية، على الرفاهية
المواطنة وخاصة أهمية (وتؤآد هذه الرؤية لالشتراآية على قيم الحرية واإلخاء ). الثورى

وقد طرح هذه . ، والمساواة)االجتماعيةالطبقات آمقابل يواجه مظاهر عدم المساواة بين 
، اإلنجليزيةاالشتراآية األخالقية : "مان دينيس فى آتابهماالرؤية بوضوح شديد هالس ونور

وتضع الدافع األخالقى  للنزعة التاريخيةوهى رؤية معارضة . )٧٢(١٩٨٨الذى صدرعام 
. وهى أيضا تختلف مع المارآسية اللينينية. فى مرآز السلوك اإلنسانى والتنظيم االجتماعى

  .عبيرًا عن هذا االتجاهأآثر الكتابات تمارشال وتاونى وتعد آتابات 

هذه الفلسفة الخاصة لالشتراآية آانت ذات تأثير آبير على علم االجتماع البريطانى 



 

  

ظهرت آثاره أو مالمحه واضحة على سبيل المثال فى مدخل الحساب السياسى فى دراسة علم 
مختلفة فى  االجتماع التربوى الذى آان معنيًا بالمقارنة بين فرص األطفال من خلفيات اجتماعية

نفسه خير مثال  Halseyوتعد أعمال هيلسى . االلتحاق بالمراحل المتعاقبة فى العملية التعليمية
فدراساته المبكرة عن عدم المساواة فى نيل فرص التعليم وفى تحقيق اإلنجاز . على ذلك

يا خالل التعليمى قد صاغت جانبا آبيرًا من أجندة البحث فى علم االجتماع التربوى فى بريطان
وآانت مؤثرة فى صياغة السياسات االجتماعية للتعليم الشامل . الستينيات والسبعينيات

المقدرة وليس (النتباه إلى أهمية المدارس والتكميلى، بينما ظلت أعماله األخيرة تلفت ا
قات االجتماعية والفرص التعليمية الطب: انظر آتابيه(التعليمى  لإلنجازآمحدد ) األآاديمية

  .)٧٣()١٩٨٠وآذلك األصول والمصائر، الصادر عام  ١٩٦١صادر عام ال

وعلى أية حال فإن آراء آارل مارآس عن المستقبل االشتراآى وتحقيق الشيوعية آانت 
فاالشتراآية حسب رأى . األسوأ فى تأثيرها على تحديد نصوص االشتراآية إن لم تكن روحها

وفى الحقيقة فإن . المال والعمل آسلع مارآس تضمنت إلغاء النظر إلى األسواق ورأس
االقتصاديات الثانوية واألسواق السوداء وغيرها من أشكال النشاط الخاص لم تستأصل من 

فسرعان ما ظهرت اشتراآية السوق بقوة . الدول االشتراآية حتى فى ظل نظام حكم ستالين
فالعمل الحر . المرآزىوالتوزيع فى نظم االقتصاد  اإلنتاجنظرًا لمواطن الضعف فى جوانب 

فى الحقيقة خضع لتدخالت النقابات العمالية، آما أن اإلدارة الذاتية لم تظهر إال ) الخاص(
بصورة سطحية وفى حاالت األزمات، أو فى بعض األشكال اإلدارية آما حدث فى بولندا 

 جاإلنتاوبدًال من أن يتحقق الفائض الموعود نتيجة القضاء على فوضى . ويوغسالفيا
الرأسمالى، ظهر عجز واضح بداللة طوابير المواطنين الذين ينتظرون الحصول على نصيبهم 

وقد استمر التراآم داخل قطاع الصناعات الثقيلة فى . من الطعام وأعمال الشغب بسبب األسعار
ضوء تمكن الدولة البيروقراطية من ممارسة سلطتها بكل الطرق، بما فى ذلك استيراد 

وإذا آان لالشتراآية أن . ألجنبية بدًال من توفير االستقالل لكل جزء فى المجتمعالتكنولوجيا ا
تعنى شيئا فكان يجب أن تعنى خلق العدالة االجتماعية والتحول من معايير العمل إلى معايير 

والواقع أن االشتراآية لم تخلق حتى نظامًا للعمل قائمًا على الجدارة، وإنما خلقت فقط .  الحاجة
وعلى الرغم من ادعائها االلتزام بدور . سياسية وأطلقت عليها مسميات من صنعها هى طبقة

قيادى للطبقة العاملة، فإنها آافأت العمال ببساطة بترقيتهم إلى مواقع إدارية وسياسية فى إطار 
  .عملية احتواء واضحة

رآة، حرية الكالم، واألشخاص، والضمير، والح(إن غياب الحقوق المدنية األساسية 



 

  

، والتى قيل إنه سيمكن )حق االجتماع، والحقوق الدستورية(والحقوق السياسية ) والملكية
تعويضها بانتصار حزب الطليعة، لم يتم تعويضها بتحقيق دولة الرفاهية االشتراآية، أو 

آما أن التدهور البيئى الذى صاحب التصنيع . بإشباع الحاجات بعيدًا عن دنيا قيمة التبادل
اآى، والمعدالت المرتفعة للمرض والوفاة التى بلغت مستويات لم يكن من الممكن أن االشتر

يعلن عنها، والتقسيم النوعى المتحيز والمستتر وراء مظاهر الفقر الشامل، وعمليات الدعم 
أو اإلعانة الحكومية لإلسكان والغذاء والتى وفرت بعدًا إضافيًا لمظاهر عدم المساواة 

آل هذه العوامل وغيرها تلخص ... تولد عن النظام االشتراآى إلعادة التوزيعالمتزايدة التى ت
وقد تعلق اإليديولوجيون داخل الحزب . لنا بشكل مؤسف اإلنجازات الفعلية لالشتراآية

بالشعارات واأللفاظ الرنانة لالشتراآية حتى النهاية، على الرغم من حقيقة أن أى جيل آمن 
  .وقت إلى أقليةبها آان قد تحول بمرور ال

وربما يعد االنهيار المفاجئ لألحزاب الجماهيرية الكبرى فى أوربا الشرقية والرفض 
التام تقريبًا الذى واجهته رغم اإلفقار الشديد، ربما يعد اتهامًا رئيسيًا لالشتراآية بالصورة 

على ولم يتضح بعد آيف سيؤثر آل ذلك . التى آانت تطبق بها فى دول الكتلة السوفيتية
وإنما . مصداقية النظرية، وماذا سينشأ لملء الفراغ القيمى الذى أفضى إليه توقفها عن النشاط

يمكن القول أن هناك بعض النزعات القومية والشعبية ومجموعة من الحلول التعاونية 
أن تمأل المكانة الجماهيرية لليسار السياسى، نظرًا ألن  إلىالجديدة التى سعت بالفعل 

الفوضوية، إدوارد برنستين، : انظر أيضا. (ية لم تعد تجرؤ على استخدام اسمهااالشتراآ
  .)سان سيمون، سوريل، جورج، التعددية

 Bureaucratic Socialismاالشتراآية البيروقراطية

  .الشيوعية: انظر

    State Socialismاشتراآية الدولة

  .الشيوعية، االشتراآية الواقعية: انظر

 Democratic Socialismوقراطيةاالشتراآية الديم

  .رأسمالية الدولة: انظر

 Market Socialismاشتراآية السوق

  .)المدار مرآزيًا(االقتصاد المرآزى : انظر



 

  

 National Socialismاالشتراآية القومية

  .الفاشية: انظر

 Real Socialismاشتراآية واقعية

ة، إذا أخذنا فى االعتبار نظرًا لعدم إمكانية تطبيق مفاهيم مثل اشتراآية وشيوعي
اختالف واقع االشتراآية السوفيتية عن النموذج الذى يتضح خالل األعمال الكالسيكية 

االشتراآية القائمة فى "فظهرت مفاهيم مثل . المارآسية اللينينية، آان البد من مفاهيم بديلة
" تراآية الدولةاش"، وdeveloped" االشتراآية المتطورة"،  وActually Existing" الواقع

التى " االشتراآية الواقعية"و. آمفاهيم بديلة اقترحها المؤيدون والمنتقدون على حد سواء
ظهرت باعتبارها االسم المفضل، تعنى أن التكوين االقتصادى والسياسى واالجتماعى 

لجوهرية جاهاته الذاتية اله ات ًمميزا نمطًا إنتاجيًاللمجتمعات السوفيتية آان يمثل فى الحقيقة 
يمكن فهمها بردها إلى مفاهيم العلم االجتماعى الغربى، أو بواسطة أدوات التى ال 

  .اإليديولوجيا الشيوعية الرسمية

فعلى . وقد آان ملمحها المميز أولوية السياسة على االقتصاد، وتضافر االثنين معا
السلع، ورأس مثل حقوق الملكية الواضحة، وأسواق (الرغم من غياب مالمح الرأسمالية 

فهذه األخيرة تتطلب تنظيم االقتصاد . يعنى وجود االشتراآية ، إال أن هذا ال)المال، والعمل
على أسس جمعية، مع التعاون من خالل خطة تعبر عن مصالح المنتجين المباشرين وتربط 

ما  وليس(االستهالك واإلنتاج واالستثمار معًا خالل المنطق اإلنسانى لما يتم التعبير عنه 
أدت فى الحقيقة إلى فراغ فى نظام  اإلنتاجإن ملكية الدولة لوسائل . من احتياجات) يفرض
آما أن غياب حقوق الملكية شجع على الفساد، وأدى إلى تآآل الدافعية، وشّوه . الملكية

األولويات اإلدارية، وشتت طاقات الدولة فى إحكام السيطرة على الوظائف وتوجيهها بدًال 
ثم أن . آما حلت قوة جماعات الضغط محل تحديد وتشكيل المصالح المجتمعية. هامن تخطيط

إهمال المعايير الرسمية والعملية فى األداء، فتبددت آليات تحديد المسئولية، وألقت بالقوة فى 
أيدى الجماعات الحاآمة لهذا المجتمع األحادى المرآز، التى آانت تستهدف تعظيم قوتها 

فالحزب والجهاز اإلدارى للدولة وجهاز األمن، والجيش . ابل للسيطرةعلى اقتصاد غير ق
وأدى . تشرف على مجتمع مجزأ، ولكنه مرآزى من الناحية البيروقراطية صفوة قوةآونوا 

النمو االقتصادى المكثف إلى استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية لمجتمعات ارتبطت بأنماط 
صادى، ولكنها مغروسة داخل إطار االحتياجات الطاغية تبعية غير قائمة على أى منطق اقت

وقد أصبحت الميزانيات الضعيفة، والنظام الهزيل للعمل، . للمجتمع العسكرى الصناعى



 

  

وعملية تسييس مكان العمل، واستخدام نظام الرعاية المعتمد على المصنع من أجل فرض 
. ص لنظام إعادة التوزيعآل هذه أصبحت خصائ... يسمح بوجود البطالة،  نظام عمل ال

وبدًال من أن تعتمد المصالح االقتصادية على الرشد االقتصادى، فإنها شوهت بواسطة آليات 
وأخيرًا عملت المميزات المهنية والهيرارآية المتدرجة على دمج معظم . إعادة التوزيع تلك

  .السكان بشكل اصطناعى ووضعتهم فى سلسلة من التبعية واالعتمادية

االنغالق ن المجتمع يتسم بنظام الطبقى حاسم، على الرغم من تواجد أشكال من وقد آا
فالوحدات البنائية المجزأة المشتتة . خاصة داخل فئة الكادر الحزبى والمثقفيناالجتماعى، 

حيث " اآلخر"آانت موجودة إلى جانب المجتمع ) التى ال تتخذ نظامًا محددًا(غير المبلورة 
، وفيها يقوم التنظيم الذاتى حول إشباع )المتبرعمة(الناشئة حديثًا  األبنية االجتماعية

فكانت هذه العالقات االجتماعية بمثابة بديل . االحتياجات الوسيطة والحقيقية فى نفس الوقت
من ناحية، والمستوى الوسيط المفقود، الذى يربط الفرد واألسرة المجتمع المدنى عن غياب 

وهدفت إلى اختراق التشرذم . تكفلها الدولة من ناحية أخرى بالمؤسسات والمنظمات التى
وتجاوز التعمية التى سمحت للحكام باستغالل قطاعات من السكان ضد بعضهم البعض فى 

  .أغلب األحوال

ومن وجهات النظر الداخلية الجديرة باالهتمام عن االشتراآية الواقعية، تلك التى 
البديل فى أوربا : فى آتابه(لدولة ألمانيا الشرقية  طرحها رودولف باهرو فى نقده المارآسى

ويحدد باهرو تناقضًا أساسيًا فى االشتراآية القائمة واقعيًا ) )٧٤(١٩٧٧الشرقية، الصادر عام 
 Surplus Consciousness" فائض الوعى"ليس من الناحية الطبقية، وإنما باعتبارها نتاج 

  .الذى يمكن أن يغير المجتمع

ولن يتسنى . ل حتى اآلن أن نقدم تحديدًا مقنعًا لمعنى االشتراآية الواقعيةومن المستحي
ذلك إال بعد االبتعاد عنها، فعندئذ فقط يمكن للمرء أن يرى بوضوح مبادئها االقتصادية 

مؤآد أن األزمات فمن ال. والسياسية ومالمحها المؤسسية الرئيسية، ورواسبها االجتماعية
خاصة بالعمل، والفقر، البيئة، واألخالقيات الضعيفة الاستنزاف الصحية ومشكالت 

حصر لها،  واالنحراف السياسى، باإلضافة إلى صور الفشل األخرى التى الواإلجرام، 
والتى الزمت هذا االتجاه القهرى فى التحديث، من المؤآد أن آل هذا يميل إلى تقليص 

 .إنجازاتها المؤآدة

  



 

  

 Scatter Diagramsأشكال االنتشار

أى قياس االنتشار، وهى تمثيل ثنائى البعد  Scattergramsيشار إليها أحيانا بمصطلح 
يتم عن طريق تحديد نقاط آل حالة على رسم بيانى آما المتغيرات للعالقة بين زوجين من 

  :يتضح من المثال الفرضى التالى

من مفردات ويمثل هذا الشكل النقاط التى يتقاطع فيها المتغيران بالنسبة لكل مفردة 
. العينة، ويمكن رسم هذه األشكال البيانية عادة من خالل معظم برامج الكمبيوتر اإلحصائية

ما إذا آانت : وهى تمكننا من تقديم عرض سهل ومرئى لثالثة جوانب من العالقات الثنائية
هذه  ويمكن أن تكون. خطية أم غير خطية، وما إذا آانت إيجابية أو سلبية، وقوة هذا االرتباط

ولكنها نادرًا ما تضمن فى عرض نتائج االرتباط، الرسوم أداة مفيدة تساعد على فهم فكرة 
  .البحوث السوسيولوجية

 Problematic      إشكالى، مشكل

الوحدة المميزة لتكوين "ويقصد به ألتوسير، مصطلح مارآسى بنيوى روج له لوى 
مكونة لهذا البناء النظرى، وآيف يعمل ذلك ، أو االعتماد المتبادل بين المفاهيم ال"نظرى معين

على تسهيل طرح بعض المشكالت والقضايا، ويعمل فى الوقت نفسه على استبعاد مشكالت 
ويقابل ألتوسير بين انفتاح . )٧٥()١٩٦٥إلى مارآس، الصادر عام : انظر آتابه(وقضايا أخرى 

واإلشكاليات المغلقة ) خاصة األعمال الناضجة لكارل مارآس(بعض اإلشكاليات العلمية 
وقد عزا هذا ). آالمثالية، واالقتصاد السياسى الكالسيكى، وغيرها(اإليديولوجيات لبعض 

دائرة مفرغة "أو " مجال مغلق"الفرق بين االثنين إلى أن اإلشكاليات المغلقة تعمل فى إطار 
ق تستبق الحكم تطرح فيها آل المشكالت بطر" لعالقة انعكاسية بين التصورات اإليديولوجية

  )٧٦().١٩٦٨انظر آتابه، قراءة رأس المال، الصادر عام . (على الحلول الممكنة

 Authenticity        أصالة 

وهو ينطوى على فكرة أننا نعيش الحياة الوجودية، يشيع هذا المصطلح فى الفلسفة 
نتحمل  وأننا) وأهم ما فيه أننا سوف نموت(برغم ومن خالل إدراآنا لظرفنا اإلنسانى 

بأن المجتمع هو الذى  -مثًال-على خالف اإلدعاء (المسئولية آاملة عن اختياراتنا وأفعالنا 
 .علم االجتماع الوجودى: انظر أيضًا). يصنع منا ما نحن عليه

  



 

  

 Parallel Descentمتواز) أو نسب ( أصل 

ل ترتيب مصطلح يستخدمه علماء األنثروبولوجيا االجتماعية للداللة على شكل من أشكا
وإنما ينتهى ). الذآور واإلناث(ال ينتهى إلى جماعات تضم آال النوعين ) أو النسب(األصل 

وفى مثل هذا . إلى مجموعات من اإلناث فى فرع األم، ومجموعات من الذآور فى فرع األب
النظام يكون الغرض من تكوين مجموعات اإلناث محدودًا إلى أقصى الحدود، ربما فقط للحفاظ 

وقد قيل إن هذه التسمية قد تكون تسمية خاطئة، ألن النظم التى . بعض أشكال الثروة على
يستخدم فيها هذا الشكل توجد إلى جانب ترتيبات الزواج المعتادة،  على نحو ما نجد على سبيل 

فى البرازيل، التى يمارس أهلها نظام االنتساب لفرع األب  Apinayeالمثال عند قبيلة األبيناى 
  .ًا، حيث يتبادل الرجال األخوات ويتخذوهن زوجاتأساس

 Fundamentalism, (religious) )الدينية(األصولية 

المرتبطة بالدين " األصوليات"حرآة أو معتقد تنادى بالعودة إلى النصوص األساسية أو 
ولقد  .وغالبا ما يتم مقابلها بنزعة الحداثة أو الليبرالية فى الدين - الذى تجرى حرآة إحيائه - 

منذ العشرينيات، وأصبح  لمسيحيةاستخدم المصطلح فى وصف االتجاهات البروتستانتية فى ا
، إال )الدينى(وبالرغم من طابعها الثيولوجى . يطلق مؤخرًا على بعض االتجاهات داخل اإلسالم

  .أنها ترتبط عادة بمشروعات اإلصالح االجتماعى وتحقيق القوة السياسية

 Strike          اإلضراب

يتضمن االمتناع عن العمل، على نحو الصناعى شكل من أشكال الفعل فى المجتمع 
من ) اإلدارة ( ويعنى سلوك اإلضراب اإليجابى منع . يمثل فصمًا مؤقتًا لعرى عقد العمل

أو نظار (استخدام أى قوة عاملة بديلة، وذلك عن طريق زرع مراقبى اإلضراب 
ى إلى توقف االنتاج جزئيًا أو آليًا إلى أن يتم تسوية ومن شأن ذلك أن يؤد. )*()اإلضراب

واإلضرابات هى اإلجراء الرادع الذى . الموضوع المتنازع عليه على نحو يرضى العمال
أما . عادة، ولذلك يعد فى مثل هذه الحاالت إضرابًا رسميًا النقابات العماليةتلجأ إليه 

أ عن مسيرات أو إجراءات عفوية وغير فتنش) أو غير الرسمية(اإلضرابات غير المشروعة 
  ).غير نقابيين(منظمة تحت زعامة قادة عاديين 

وتستخدم اإلضرابات أيضًا آطريقة لالحتجاج االجتماعى والسياسى، حيث يستهدف 
                                                           

مراقب اإلضراب أو ناظر اإلضراب شخص تكلفه النقابة العمالية بالمرابطة أمام أبواب )  *(
 )المحرر.(المؤسسة أو المصنع، لكى يمنع العمال أو العمالء من دخول المبنى أثناء اإلضراب



 

  

ومن هنا جاءت عبارة . إضراب العمال أو تعاونهم التأثير على سياسات الحكومة أو الدولة
حيث يشترك فى اإلضراب جميع السكان أو " راب العاماإلض"، أو "االضراب السياسى"

  .الصراع الصناعى: انظر أيضا. الجانب األآبر منهم 

 Frame, Framing, Frame Analysisإطار، وضع اإلطار، تحليل اإلطار

: اإلطار بأنهجوفمان ، عرف إيرفنج )٧٧(١٩٧٤فى آتابه تحليل اإلطار، الصادر عام 
األحداث االجتماعية - وفقًا لمبادئ التنظيم التى تحكم األحداث  تعريفات الموقف التى تصاغ"

. وبالتالى فإن تحليل اإلطار يهتم بتنظيم الخبرة". واستغراقنا الذاتى فى هذه األحداث - على األقل
خاصة (وإذا وسعنا النظرة إلى الموضوع، فسوف نجد أن هناك قدرًا معقوًال من التراث البحثى 

يرى أن استجابات األفراد على االستبيان ) اعى وفى علم االجتماع أيضًافى علم النفس االجتم
أو بنود المقابلة تعتمد على الطريقة التى يؤطرون بها األسئلة، وما إذا آان سؤال بعينه يعّرف 
بأنه قضية محايدة تتصل بنطاق النسق أو الوحدة االجتماعية الكبرى، أم أنه يعّرف بأنه مسألة 

ويمكن مالحظة تأثيرات مشابهة . تؤثر على األفراد بشكل مباشر) النطاقمحدودة (صغيرة 
للتأطير ناتجة عن المسائل التى تعرف بأنها جوانب تتصل بالمجاالت االقتصادية من الحياة 

يرتبط بذلك من إدراك ألفق الوقت؛ وتعريف  وليست لها عالقة بالجوانب غير االقتصادية، وما
آرتس : انظر على سبيل المثال. (صور أنها أغراض لتفاعالت بعينهااألهداف المتضمنة التى يت

مجلة علم النفس : ، مقال فى "المبادئ واألحكام وتأطيرها: الدخل وفكرة العدالة" وزمالؤه،
  .)٧٨()١٩٩١االقتصادى، 

 Coding Frame   إطار الترميز

  .ترميز: انظر

 Action Frame of Referenceاإلطار المرجعى للفعل

  .نظرية الفعل: انظر

 Sampling Frameإطار المعاينة 

  .سكان، خطأ المعاينة: انظر

 Resocialization  إعادة التنشئة

إعادة تعلم المعايير والجزاءات الثقافية عند العودة إلى النظام االجتماعى، من قبل 
ة العامة، مثل المسجونين الخارجين إلى الحيا(أولئك الذين ترآوا هذا النظام طوعًا أو آرهًا 



 

  

حتى يمكنهم أن يصبحوا مقبولين مرة أخرى بصورة آاملة ) والعائدين من سفر خارجى
  .داخل النظام

 Re-Study Re-Studiesإعادة الدراسة 

  .استعادة، تكرار: انظر

 Nativismاالعتداد بالثقافة المحلية

ات يشيع استخدام هذا المصطلح فى إطار الدراسات االجتماعية لإلشارة لالستجاب
وتعد دراسة . تجاه المهاجرين) المواطنين ( للسكان المحليين  المتمرآزة حول الساللةالسلبية 

، "١٩٢٥-١٨٦٠األنماط األمريكية لالعتداد بالثقافة المحلية، : غرباء فى الوطن"جون هايام 
  .نموذجًا آالسيكيًا فى توثيق مثل هذه االستجابات )٧٩(١٩٥٥المنشور عام 

 Polytheismدد اآللهةاالعتقاد فى تع

  .وحدانية، توحيد: انظر

 Power Dependence عتمادية القوةا

ومعنى ذلك أن القوة هى شئ يملكه ". ذات محصلة صفرية"توصف القوة غالبًا بأنها 
ومع ذلك توحى . أ على ب، مما يترتب عليه أن ما يكسبه أ من قوة يفقده ب فى نفس الوقت

، )بمعنى أنه ال يتحقق إال فى إطار عالقة(القوة مفهوم عالئقى فكرة اعتمادية القوة أيضا أن 
فممارسة القوة عبارة عن تبادل الموارد، وبذلك يكون أ محتاجًا إلى ب، . فقوة أ تعتمد على ب

ونجد مثاًال واضحًا على ذلك فى بريطانيا . أى معتمدًا على ب، لكى يمارس ما يملكه من قوة
على مجلس الوزراء ألنه هو الذى يقر سلطته ويعترف بها، حيث تعتمد قوة رئيس الوزراء 

  .وأنه هو الذى ينفذ قرارات رئيس الوزراء

 Sublimation        اإلعالء

لإلشارة إلى العملية غير الواعية التى يتم  التحليل النفسىمصطلح يستخدمه علماء 
جنسى ومقبول  بمقتضاها تعديل مسار الدافع الجنسى، بحيث يعبر عن نفسه فى نشاط غير

من هذا أن أحد األطفال قد يرغب فى اللعب بالبراز، ولكن إزاء عدم تقبل والديه . اجتماعيًا
لهذا األمر وعدم موافقتهم، قد يلعب بالحلوى أو يصنع تماثيل من الصلصال بدًال من 

  )٨٠().١٩٧٤أنظر، برنر، مقدمه فى التحليل النفسى الصادر عام .(ذلك



 

  

 Alienation          اغتراب

يصف هذا المفهوم فى أآثر معانيه عمومية إحساس األفراد بالغربة عن بعضهم 
وهو مفهوم ذو أهمية مرآزية فى آتابات آارل . البعض، أو عن موقف أو عملية معينة

ولهذا الموضوع أبعاد فلسفية وسوسيولوجية . ، ويقترن عادة بعلم االجتماع المارآسىمارآس
الغربة "راض هذه األبعاد فى أفضل صورة فى مؤلف ج تورانس وقد تم استع(وسيكولوجية 

  .)٨١()١٩٧٧راب واالستغالل الصادر عام واالغت

وإن آان (وتقع المناقشة الفلسفية للمصطلح إلى حد آبير خارج نطاق علم االجتماع 
المارآسيون قد يذهبون إلى أن مثل هذا النوع من التمييز بين مختلف فروع المعرفة ليس 

ويذهب البعض أحيانًا إلى أن المصادر الرئيسية الثالث التى أثرت فى فكر مارآس ). ًاصادق
أوين (واالقتصاد السياسى اإلنجليزى ) هيجل وفويرباخ(الفلسفة المثالية األلمانية : هى

ويعد ). سان سيمون، وبرودون، وفورييه(؛ واالشتراآية المثالية الفرنسية )وريكاردو وسميث
هيجل فقد أمد . وم فلسفى أبرز ما أبدعه المصدر األول من هذه المصادر الثالثاالغتراب آمفه

ينبغى أن  بين ما هو آائن وما ةالكانطي االزدواجيةمارآس باألدوات الفلسفية الالزمة لتجاوز 
هو موجود بالفعل بالنسبة لهيجل، يوجد فى حالة نضال مستمر ليتحول إلى  يكون، ذلك أن ما

الفكرة الخالقة للذات؛ ومعرفة الذات عبر التاريخ، ثم اغترابها من خالل إن عبور . مثالى
تخارجها وتموضعها، وإعادة االستحواذ عليها بعد ذلك من خالل المعرفة، قد زود فكر مارآس 

فبقلبه لجدل هيجل وجعله يقف على رأسه، وتجذيره ألفكاره فى إطار رؤية . بطابعه الثورى
ول بأن اإلنسانية تضيع فى خضم التحوالت التاريخية، ولكنها فى ذهب مارآس إلى القمادية، 

التى تمثل عودة األفراد من جديد الشيوعية، ذات الوقت تتخلق وتبعث من جديد مع حلول 
  .وبشكل تام إلى ذواتهم آكائنات اجتماعية

إال أن . نجده يهيمن على آل آتابات مارآس لالغترابوالغائى هذا الفهم الفلسفى 
قشات السوسيولوجية للمصطلح ترتبط بقدر أآبر بما ذهب إليه من أن الغربة إنما هى نتاج المنا

فاالغتراب ظرف . للبناءات االجتماعية التى تقهر الناس، وتنكر عليهم جوهرهم اإلنسانى
وبهذا المعنى، فإن  .للرأسماليةموضوعى متأصل فى الترتيبات االجتماعية واالقتصادية 

. للعمل المغترب هى التى تعبر بأآبر قدر من الوضوح عن مفهوم االغتراب األهمية المرآزية
حيث يفضى إشباع الحاجات إلى  - وجود اإلنسان بما هو إنسان- فقوة العمل تحدد اإلنسانية 
إال أن آافة أشكال اإلنتاج تؤدى إلى التموضع حيث يصنع البشر . تطوير قوى وإمكانات البشر
واالغتراب هو الشكل . قة، إال أنها تتعالى على خالقيها وتنفصل عنهمسلعًا تجسد مواهبهم الخال



 

  

ففى ظل الرأسمالية، . فى ظل الرأسمالية) موضوع(المشوه الذى يتخذه تحول اإلنسان إلى شئ 
تنتمى ثمار اإلنتاج إلى صاحب العمل الذى ينتزع الفائض المنتج بواسطة اآلخرين، وهو بذلك 

: مارآس أربع خصائص أساسية إلى هذا النوع من العمل ويعزو. يخلق العمل المغترب
. اغتراب العامل عن جوهر وجوده النوعى آكائن إنسانى وانحداره إلى الوجود الحيوانى

اغتراب العمال عن بعضهم البعض، حيث أن الرأسمالية تختزل العمل إلى سلعة يتم تبادلها فى 
اب العامل عن نتاج العمل، الذى تنتزعه اغتر. سوق العمل، بدًال من آونه عالقة اجتماعية

وأخيرًا، االغتراب عن العملية اإلنتاجية فى . الطبقة الرأسمالية، وبذا يفقد العامل السيطرة عليه
حد ذاتها، إلى الحد الذى يصبح العمل معه نشاطًا غير ذى معنى، ال يزود العامل إال بقدر 

ويولد هذا الملمح األخير مناقشات . خلىمن الرضا الدا) قد ينعدم تمامًا أحيانًا(ضئيل 
سيكولوجية حول االغتراب باعتباره حالة ذهنية قابلة للتحديد ذاتيًا تنطوى على مشاعر العجز 
والعزلة، وعدم الرضا فى العمل، وخاصة عندما يتم هذا فى إطار تنظيمات اجتماعية 

  .بيروقراطية آبيرة الحجم وذات طابع ال شخصى

نعزل أفكار مارآس حول االغتراب عن مناقشته السوسيولوجية ومن المستحيل أن 
. المتصارعة الطبقاتالخاصة، وبزوغ  الملكيةوتطور عالقات لتقسيم العمل، األشمل 

فاالغتراب فى اللغة االصطالحية المارآسية، حالة يمكن التحقق منها موضوعيًا، تكون 
ومع ذلك، فقد مال الباحثون فيما . أسمالىمتأصلة فى العالقات االجتماعية النوعية لإلنتاج الر

فى  إجرائيًابعد إلى إهمال هذه االعتبارات البنائية، وحاولوا عوضًا عن ذلك أن يعرفوا المفهوم 
فقد ذهب ميلفن سيمان فى مقاله . ضوء عدد من الخصائص المعرفية واالتجاهية المحددة

إلى القول بأن الحالة النفسية ، )٨٢(١٩٥٩المنشور عام " حول معنى االغتراب"المعنون 
فقدان القوة، وفقدان المعنى، والعزلة، والالمعيارية، والغربة عن : تشتمل على أبعاد لالغتراب

وقد حاول روبرت بلونر فى دراسة شهيرة للعمال الصناعيين أن يربط ما بين هذه . الذات
فى ذلك إلى االدعاء بأن  األبعاد الذاتية لالغتراب وأنماط معينة من مواقف العمل، ذاهبًا

التكنولوجيات المرتبطة بالحرف واستخدام اآلالت وخطوط التجميع واالنتاج ذى العمليات 
أنه فى "ويقصد بهذا .  المستمرة يوضح وجود عالقة ارتباط تتخذ شكًال منحنيًا مع االغتراب

العمال فى أدنى المراحل المبكرة التى هيمنت عليها الصناعات الحرفية، آان االغتراب بين 
وتتدهور الحرية، فى حين يتصاعد منحنى . مستوياته، وآانوا يتمتعون بأقصى درجات الحرية
ويستمر منحنى االغتراب فى اتجاهه . االغتراب بشكل حاد فى ظل الصناعات اآللية

التصاعدى ليصل إلى ذروته فى ظل الصناعات التى تعتمد على خطوط التجميع فى القرن 
وفى ظل هذا الموقف المتطرف، يقوم العامل الفاقد لشخصيته والمغترب عن ذاته  ....العشرين



 

  

وعن الكيانات األخرى األآبر بأداء الحرآات المطلوبة ألداء العمل فى ظل المناخ الصارم 
ودخلنا مرحلة جديدة فى ظل الصناعات ذاتية . للسيور النقالة لغرض وحيد هو آسب العيش

فالصناعة التى تعتمد على األوتوميشن تزيد ... ث بزغ اتجاه معاآس ، حي)األوتوميشن(الحرآة 
من سيطرة العامل على عملية العمل، وتحد من االضطراد فى تقسيم العمل ونمو المصانع 

عند هذا الحد، تصبح ). )٨٣(١٩٦٤االغتراب والحرية، الصادر عام : انظر آتابه. (الكبيرة
بصفة عامة،  الخبرة الذاتية للعملحوار األوسع حول مناقشة قضية االغتراب مجرد جزء من ال

  . بصفة خاصةواإلشباع الوظيفى 

وقد ارتبطت آثير من المذاهب السياسية التى تتبنى مفهوم التسيير الذاتى، مثل 
ارتبطت ارتباطًا واضحًا بالسعى إلى  -يوغوسالفيا خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

ويرجع جانب من الفضل . طة الملكية الجماعية والسيطرة الجماعيةتجاوز االغتراب بواس
ومن . فى وجود نظم المشارآة فى األرباح وملكية العاملين لألسهم إلى مفهوم العمل المغترب

المتناقضات فى هذا الصدد، أن نمط الملكية السائد فى مجتمعات اشتراآية الدولة قد أدى إلى 
حيث لم يكن هناك من (دان القوة، ذلك أن حالة فراغ الملكية ازدياد اإلحساس باالغتراب وفق

قد أدت إلى المزيد من تدمير المعنويات، على نحو أشد مما تفعله الملكية ) يمتلك ملكية الدولة
  .النشطة التى تسم السوق الحر والتى آانت تؤرق مارآس

  .الخبرة الذاتية للعمل: نظر أيضاا

 Lock - Out )لللضغط على العما(إغالق المصنع 

  .الصناعى) النقابى(العمل : انظر مادة

 Domain Assumptionsافتراضات نوعية

  .بديهية: انظر

 Desocializationإفقاد التنشئة االجتماعية

قد تم ) المبكرة(بصورها األولى  التنشئة االجتماعيةهى العملية التى تشير إلى أن 
االرتباط بدراسة عمليات اإلصالح الفكرى وغسيل  تفكيكها، أو هدمها، وترتبط هذه العملية أوثق

، Mortificationباعتبارها عملية إماتة الجسد  جوفمانالمخ، آما أشار إلى هذه العملية إرفنج 
آالسجن، أو دور الرعاية، أو (وذلك عندما يدخل النزالء إحدى مؤسسات اإلقامة الداخلية 

  .ته السابقة ويكتسب أخرى جديدةويتعين على آل منهم أن يتجرد من ذاتي) المصحة



 

  

 De - Sensitizationإفقاد الحساسية

  .النزعة السلوآية: انظر

 De - Skillingإفقاد المهارة

يلخص هذا المصطلح األفكار األساسية التى طرحها هارى بريفرمان فى دراسته 
عام  الصادر" تدهور العمل فى القرن العشرين: العمل ورأس المال االحتكارى"المعنونة 
قد  الرأسمالية لإلنتاجوتذهب القضية الرئيسية عند بريفرمان إلى أن األشكال . )٨٤( ١٩٧٤

عملت على خفض تكلفة العمل عن طريق تجزيئ عملية العمل المعقدة وتفتيتها إلى عمليات 
وقد أدت عملية التجزيئ المستمرة هذه إلى أن يحل محل العامل . أصغر وأبسط وأقل مهارة

ماهر، العامل غير الماهر الذى ال يحتاج إال لقليل من التدريب، بحيث أن وظائف الحرفى ال
وقد ترتب على ذلك . قد حلت محل وظائف القطاع الرئيسى لسوق العملالقطاع الثانوى 

هبوط وانخفاض مستويات األجور وظروف العمالة إلى المستويات األدنى المماثلة لظروف 
وظاهرة عدم استقرار العمل، وأصبح العاملون غير  الةالبطوانتشرت . القطاع الثانوى

  .عن األعمال التى يمارسونها باالغترابالمهرة يشعرون 

وقد استقطبت قضية إفقاد المهارة قدرًا آبيرًا من اهتمام العلماء االجتماعيين 
ة األآاديميين، وبصفة خاصة فى بريطانيا، وآانت بمثابة اإلطار المالئم إلجراء دراسات حال

لعمليات تنظيم العمل والتغيرات التى تحدث داخل مكان العمل، وخاصة داخل قطاع التصنيع 
: تومسون، طبيعة العمل: وللوقوف على الصورة العامة للموضوع، انظر(اآلخذ فى التراجع 

أما الدراسات التى اعتمدت . )٨٥()١٩٨٣مقدمة إلى الحوارات عن عملية العمل، الصادر عام 
يات الممثلة لقوة العمل فنجد أنها ال تؤيد النتائج األساسية التى انتهى إليها على اإلحصائ

والنتائج المترتبة على عملية البناء المهنى بريفرمان بشأن االتجاه الذى يتخذه التغير فى 
فقد أوضحت تلك الدراسات أنه على حين . االنتقال من التصنيع إلى صناعات قطاع الخدمات

لماهرة فى االختفاء، فإننا نالحظ أن هناك بعض المهن التى تحرص أخذت بعض المهن ا
على االرتقاء بمهاراتها وتطويرها، آما نالحظ ظهور مهن جديدة آخذة فى التوسع السريع 

قضية : انظر أيضا مواد. آتلك المهن المرتبطة بالكومبيوتر، وتصميم البرامج، وتحليل النظم
التحول إلى بروليتاريا : عى، عملية العمل، بلترةانخفاض مكانة العمل، القطاع الصنا

  .، اإلدارة العلمية، المهارة)تحول أفراد من الطبقة الوسطى أساسًا(

 Institutionalization )المؤسساتية(اإلقامة فى المؤسسات 



 

  

مصطلح يستخدم لوصف التأثيرات السيكولوجية التى تحدث لألفراد نتيجة اإلقامة 
رات اإلقامة الطويلة داخل مؤسسات آبيرة آمستشفيات األمراض داخل مؤسسات، خاصة فت

وأغلب هذه التأثيرات غير المتفق على أسبابها الدقيقة، تتمثل فى االعتماد . العقلية والسجون
  .Institutionalismويطلق عليها أحيانا النزعة المؤسسية . على الغير، والسلبية، والالمباالة

 Statistical Associationاالقتران اإلحصائى

  .معامالت االرتباط: انظر

 Constant Conjunctionاالقتران المستمر

  .عّلة: انظر

 Black Economyاقتصاد أسود    

يتم تغطيته بشكل آامل  فى إطار اقتصاد السوق الذى الالعمالة هو ذلك الجزء من 
ذى يفترض أنه بسبب الميل إلى إخفاء قدر من الحقيقة، الالرسمية،  اإلحصاءاتبواسطة 

ومما يؤسف له أن اإلحصاءات االقتصادية تتسم بعدم الكمال، إلى . يرتبط بالتهرب الضريبى
حد أن فجوات البيانات وعدم اتساقها ترجع فى الغالب إلى مشكالت تتعلق بنوعية البيانات 

 وتتسم التخمينات. أآثر مما ترجع إلى التغيرات األقل واقعية ألنشطة االقتصاد األسود
السوقية -الخاصة بحجم االقتصاد األسود بالتضخم بسبب الحجم الكبير لألعمال غير 

  .االقتصاد غير الرسمىواألعمال الهامشية فى إطار 

 Daual Economyاقتصاد ثنائى  

  .الثنائية االقتصادية، االستعمار الداخلى، سوق العمل، انقسام سوق العمل: انظر مواد

 Laissez - Faire Economicsاالقتصاد الحر

يؤآد على أهمية السوق، حيث يسود التنافس الحر  علم االقتصاداتجاه من اتجاهات 
بين األفراد والبائعين والمشترين، مما يؤدى إلى آفاءة اإلنتاج، والتوزيع، وتخصيص السلع، 
والخدمات، باإلضافة إلى تعظيم فرص االختيار أمام األفراد، مع التأآيد على أن يظل تدخل 

وترتد الجذور األولى التجاهات التنظير الحديثة داخل االقتصاد . الدولة فى الحدود الدنيا
وآدم مالتوس، ، وتوماس Ricardo ريكاردوالحر، إلى علماء االقتصاد الكالسيكى مثل ديفيد 

حيث يرى آدم سميث فى . فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر سميث
أنه على الرغم من أن األفراد سوف يحققون )٨٦(١٧٧٦الصادر عام  ممثروة األآتابه 



 

  

للسوق سوف تؤدى إلى تحقيق " اليد الخفية"مصالحهم الذاتية من خالل السوق، إال أن 
  .المصلحة المشترآة

وخالل القرن العشرين، ترتب على فترة الكساد، الذى حدث خالل فترة الثالثينيات، 
ذى آان يؤآد على تدخل الدولة وعلى أهمية اإلنفاق العام آوسيلة ال االقتصاد الكينزىهيمنة 

الذى يجمع بين المشاريع الخاصة االقتصاد المختلط، آما تطور . من وسائل تقليل البطالة
وتزايد تأثير  األزمة الماليةومع ذلك فمنذ نهاية السبعينيات،  وهى الفترة التى تلت . والعامة

االقتصاد الحر مرة أخرى إلى صدارة المسرح السياسى بفضل عاد اليمين الجديد، فلسفات 
وميلتون . )٨٧(١٩٤٤الطريق الى عبودية األرض، الصادر عام : آتابات فريدريك هايك

خصخصة وأفضى ذلك إلى تزايد . )٨٨(١٩٦١الرأسمالية والحرية، الصادر عام : فريدمان
لكن على الرغم من تأثير سياسة . وقاألنشطة االقتصادية للدولة، والعودة إلى اقتصاديات الس

االقتصاد الحرعلى سياسات الدولة، فإن نقاد األطروحات النظرية لالقتصاد الحر مازالو 
ذلك ألن األسواق الحقيقية ال تتطابق آل التطابق مع النماذج المثالية : يشكلون اتجاها قويا

فاألسواق فى .اخل السوقالتى يطرحها التطبيق حول رشد واستقالل االختيارات الفردية د
فهناك عادة احتكارات فى مجال توريد السلع، وهناك نقص : العالم الواقعى مشبعة بالعيوب

إلخ، آما نجد فضًال عن ذلك ...فى المعلومات، وقلة المشترين، وعديد من الضغوط الخارجية
ما، األمر الذى والمعايير االجتماعية وتتحدد به الثقافةأن تفضيالت األفراد تتأثر من خالل 

إن فكرة فاعلية التوزيع عن طريق السوق تعد فكرة وهمية، . يؤدى إلى الحد من االختيار
فهى فاعلة فى الحقيقة على مستوى األسطورة ال على مستوى : ناهيك عن عدالتها أصًال

  .الواقع

 Self - Service Economyاقتصاد الخدمة الذاتية 

ة آبيرة ومتزايدة من إنفاق األسرة فى اقتناء سلع هو االقتصاد الذى تستثمر فيه نسب
التى تتيح ألفراد األسرة أن ينتجوا خدمات ألنفسهم  )*()آالمعدات المنزلية المختلفة(معمرة 

ويعتقد أن هناك عمليتين ). بدال من شراء الخدمات فى ظل اقتصاد الخدمات(بأنفسهم 
التجديد التكنولوجى الذى : المتقدمة هماتشجعان هذا االتجاه فى بعض المجتمعات الرأسمالية 

انظر (يؤدى إلى إنتاج معدات رأسمالية أرخص ثمنًا وأسهل استخدامًا، وارتفاع تكلفة العمـل 
: انظر آذلك )٨٩(). ١٩٧٨الصادر عام " ماذا بعد المجتمع الصناعى؟: "مؤلف جيرشنى

                                                           
لة محترفة وأجرها، وآذلك المكواة، مثل الغسالة التى تؤدى خدمة الغسيل، وتوفر االستعانة بغاس) *(

 )المحرر.(إلخ... والمكنسة، وآلة إعداد اآليس آريم



 

  

  .القطاع الصناعى، صناعات الخدمات

 Market Economyاقتصاد السوق

  .رأسمالية، سوق: انظر

 Political Economyاالقتصاد السياسى

التى تناولت آيان مؤثر من الكتابات  –للكلمة  الدقيقبالمعنى  –االقتصاد السياسى 
فى القرن الثامن  واإلنجليزيةاألمور االقتصادية التى ارتبطت أساسًا بحرآة التنوير الفرنسية 

ومع ذلك نجد أن . سميثاالقتصادية آلدم عشر، والتى بلغت ذروتها فى النظريات 
ن الذى جاءوا فى القرن التاسع عشر واعتمدوا على أفكار سميث، ياالقتصاديين الكالسيكي

ظلوا يسمون ميدان تخصصهم االقتصاد السياسى، وهو األمر الذى خلق قدرًا من الغموض 
علم ولهذا يمكن القول أن . فى معنى المصطلح وتوسيعًا لمدلوله فى أدبيات العلوم االجتماعية

الكالسيكى بمعناه الواسع، وليس بالمعنى الضيق، يعد فى رأى الكثيرين نقدًا االجتماع 
  .لالقتصاد السياسى

المذهب حلول : واالقتصاد السياسى فى مراحله المبكرة هو جماع ثمرة العوامل التالية
ينى فى الفلسفة، ومحاولة تطبيق والعلم تدريجيا وبشكل متزايد محل أنماط التفكير الد العقلى

 الرأسمالية الصناعيةالمناهج اإلمبيريقية على األمور األخالقية واالجتماعية، ونشأة 
والحاجة إلى تقديم وصف فكرى وإيديولوجى للنظام االقتصادى الجديد، ومعاداة سياسات 

دول إلى التوازن التى آانت تنتهجها الحكومات آنذاك والتى آانت ترجع رفاهية ال التجاريين
ومع أن االقتصاد السياسى لم يكن فى يوم من األيام مذهبًا واحدًا، . اإليجابى للتجارة الخارجية

فإن رؤيته المميزة ترجع إلى المحاوالت التى بذلت لبيان أن فائض القيمة إنما يتحقق من 
آانت الزراعة  ولقد. ، خاصة العمل المنتج، وليس من خالل التجارة فى ذاتهااإلنتاجخالل 

هى المصدر  )فى رأى آدم سميث نفسه لى حد ما أيضًاإو() الطبيعيون(الفزيوقراط فى رأى 
 التصنيعأهمية  -منذ أيام سميث-ولكن االقتصاد السياسى بدأ يدرك أيضًا . الوحيد للفائض

فى  وقد ذهب علماء االقتصاد. تقسيم العملوالتنظيم الكلى لألنشطة اإلنتاجية بواسطة نظام 
ذلك إلى أنه يجب أال تؤدى الجهود التجارية إلى تعويق عملية الرقابة على األسعار، 

  .فالنقود ليست فى الحقيقة سوى رمز للقيمة، وليست هى مصدر القيمة. واألجور، والنقود

الذى آان  )٩٠(١٧٧٦، الصادر عام "ثروة األمم: "ومع أن مؤلف آدم سميث الشهير
يق السوق الحر، قد اعتبر بداية علم االقتصاد الحديث آميدان يدافع عن التبادل عن طر



 

  

مثل (عصر التنوير االسكتلندى علمى، مع ذلك فقد آتب سميث وآبار معاصرية من أبناء 
آذلك عن طائفة عريضة من القضايا االجتماعية، واألخالقية، والتاريخية، ) آدم فيرجسون

ولكن العنصر . علم االجتماع فى بداياته األولىالتى يمكن اعتبار جانب منها جزءًا من ميدان 
النظرة األآثر شموًال للمجتمع على نحو  -على أى حال-السوسيولوجى األساسى يعنى ضمنًا 

فتلك المذاهب ذات نزعة فردية شديدة الوضوح، . آانت تعرفه المذاهب االقتصادية يفوق ما
التعاونى ينطوى على شكل جنينى  آما أن تأآيدها على دور المصالح الخاصة آأساس للنظام

 .نظرية التبادل الرشيدللعناصر األساسية للنظرية التى أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم 
ولكنا نالحظ أن االنفصال الذى حدث فيما بعد بين علم االقتصاد والعلوم األخرى آان شيئًا 

نفصال فى جانب آبير منه ويرجع هذا اال. غريبًا على االقتصاد السياسى فى مرحلته المبكرة
إلى أن من آانوا يسمون علماء االقتصاد الكالسيكيين من الجيل التالى، خاصة دافيد ريكاردو 

اإلنجليز فى القرن التاسع عشر، بدأوا يجردون مذهب المنفعة وتالميذه وآذلك أصحاب 
هى العملية التى األفكار االقتصادية من سائر األفكار ويضفون عليها طابعًا نظريًا رسميًا، و

بين آارل  -فى الرأى واألهداف-ورغم أوجه االختالف العديدة . ظلت مستمرة منذ ذلك الحين
آايم وغيرهم من مؤسسى علم االجتماع، فقد آان يجمع دور مارآس، وماآس فيبر، وإميل

بينهم االقتناع بأن تجريد العنصر االقتصادى من العناصر األخرى للحياة االجتماعية قد 
  .الرأسمالى نفسه واإلنتاججاهل األسئلة الحاسمة عن طبيعة الحداثة، ت

خالل  المارآسىوقد ارتبط مصطلح االقتصاد السياسى الراديكالى بحرآة تجديد الفكر 
فقد آان هذا االتجاه يعادى الدوائر األآاديمية لعلمى االجتماع واالقتصاد التى . عقد الستينيات

فى الواليات المتحدة وبريطانيا، وسعى إلى تجاوز التقسيمات آانت تسيطر عليها الوظيفية 
القائمة بين العلوم االجتماعية، التى آان يراها تقسميات إيديولوجية، وذلك عن طريق تطوير 

  .المتجددة التى أخذت تستعيد عافيتها المادية التاريخيةأساس مشترك تنهض عليه 

 Informal Economyاقتصاد غير رسمى

المصطلح، آما يستخدمه علماء االجتماع، العمل الذى ال يخضع آلليات يعنى هذا 
وهى أنشطة يمكن ( األسود االقتصاداألنشطة التى تتم داخل : السوق، ويضيفون إليه أحيانًا

أما علماء االقتصاد فيستخدمون هذا المصطلح آبديل ). تحديدها بدقة بأنها أنشطة سوق
الناتج القومى ود، والذى يصعب قياس مدى مساهمته فى لالقتصاد الخفى، أو السرى أو األس

والشك أن هذه االستخدامات المتضاربة للمفهوم آانت مصدرًا لسوء الفهم . اإلجمالى
وااللتباس الذى أحاط بالمناقشات الدائرة حول هذا المفهوم، خاصة داخل السياقات العامة أو 



 

  

  .التخصصات البينية، أو الدوائر السياسية

ئفة واسعة من األعمال غير الخاضعة آلليات السوق، التى يضمنها علماء وثمة طا
غير مدفوع األجر،  العمل المنزلى: االجتماع داخل مصطلح االقتصاد غير الرسمى مثل

العمل االستهالآى، العمل المنتج الذى اليتم بيعه فى السوق، األعمال الخدمية داخل المجتمع 
فى ثقافة األسرة الممتدة أو آهدايا تنتج بقصد التبادل أو تقدم  المحلى، الخدمات أو السلع التى

، األعمال )فى الخدمات على سبيل المثال(داخل المجتمعات المحلية، التجارة غير المشروعة 
وتخضع للتخمين ال للمعرفة (التى يصعب تحصيل ضرائب الدخل منها بشكل آامل 

القائمة أنشطة السوق التى تتم داخل المنزل، بل إن بعض الكتاب يضيفون إلى تلك ). الحقيقية
ألن هذه األعمال ترتبط، من وجهة نظرهم، باألنشطة المنزلية أآثر من ارتباطها بالمفهوم 

والشك أن القاسم المشترك الذى يجمع بين آل هذه . المجرد الخاص بالعمل مدفوع األجر
 الرسمية اإلحصاءاتخل طالقًا، أو تظهر بشكل جزئى، داإاألنشطة هو أنها ال تظهر 

ويرى علماء االجتماع عادة أن ذلك يدل على القصور الشديد أو ). التوظف(بالعمالة  الخاصة
 اإلحصاءاتالنقص الذى يسم هذه اإلحصاءات؛ والواقع أن استبعاد األنشطة سالفة الذآر من 

يتم  لعملبسوق االرسمية غالبًا ما يكون مقصودًا، وراجعًا إلى أن اإلحصاءات الخاصة 
  .صياغتها من خالل إطار نظرى اقتصادى وعدم االهتمام باإلطار النظرى السوسيولوجى

ويعى علماء االقتصاد دائما أن الحجم الكلى للعمل المنتج والعمل االستهالآى اآبر 
بكثير من ذلك الحجم الذى يظهر فى اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالعمالة والناتج القومى 

على ذلك الجزء الذى آان يجب أن يظهر " االقتصاد األسود"يطلقون مصطلح  لذا. اإلجمالى
داخل اإلحصاءات، ولكنه ال يظهر، أو لم يتم تسجيله بشكل رسمى، رغبة فى التهرب 

النساء فى (أو العمالة الهامشية فيطلق على األفراد " الهامشى"أما مصطلح العمل . الضريبى
الذين يحصلون ) داخل بريطانيا وبعض األقطار األخرىالغالب، والذين يعدون بالماليين 

 -يبرره استبعادًا له ما -، ومن ثم يتم استبعادهم)الوظيفة(على أجور صغيرة جدًا من العمل 
لكن . من ضرائب الدخل ومن نظام التأمين االجتماعى، ومن اإلحصاءات األخرى المشابهة

ت الصناعية، من التعريفات الخاصة الجزء األعظم الذى يتم استبعاده، داخل المجتمعا
وقد أوضح االقتصادى . بالعمالة والناتج القومى اإلجمالى فيتمثل فى العمل االستهالآى

أن تحول النساء إلى  )٩١(١٩٧٣االقتصاد والقضية العامة، الصادر عام : جالبرايث، فى آتابه
: داخل االقتصاد الحديثطبقة خادمة مستترة آان شرطًا ضروريًا للتنمية والنمو المتواصل 

آما أن انتقال المرأة من العمل . فالقيود على االستهالك تكون قاسية إذ لم يتم تفويض العمل



 

  

قبل الصناعة، إلى دور ربة المنزل ومديرة االستهالك المنزلى،  المنتج، داخل مجتمعات ما
اهم فى االتساع قد فتح الباب لزيادة االستهالك بال حدود داخل اقتصاديات السوق، آما س

لذا فإن دور المرأة آخادم آان حاسمًا فيما يرى البعض، . المضطرد فى الصناعات الخدمية
  .فى النمو المتواصل لالستهالك داخل االقتصاد الحديث

وقد أصبح المشتغلون بالعلوم االجتماعية خالل الثمانينيات أآثر اهتمامًا بأنماط العمل 
الرسمية الخاصة بالعمالة، وحاولوا تصنيفها  اإلحصاءاتن الكثيرة التى يتم استبعادها م

ونجد أن قلة من علماء االجتماع هم الذين ). وإن لم يحققوا سوى نجاح جزئى فقط(وقياسها 
استوعبوا تمامًا المفاهيم والتعريفات اإلجرائية المستخدمة فى إحصاءات العمالة وأدرآوا أن 

ن، وأن ذلك يفضى إلى الخلط وتداخل التعريفات بين تختلف عبر البلدا اإلجرائيةالمفاهيم 
أنماط العمل غير الرسمى وغير الخاضع لميكانيزمات السوق من ناحية، والعمل مدفوع 

على سبيل المثال إذا استطاع المرء أن يفرق بين العمل المنزلى . األجر، من ناحية أخرى
، والعمل المنزلى االستهالآى داخل استراتيجية المنتج، واألنشطة الخاصة بوقت الفراغ

فسوف تتضح له بجالء العالقة الوثيقة بين العمل ) العائلة( باألسرة المعيشيةالعمل الخاص 
  .الذى يساهم فى اقتصاد السوق، والعمل الذى ال يساهم فى هذا االقتصاد

 Subsistence Economyاقتصاد الكفاف

ويتميز . من أجل االستهالك، وليس من أجل التبادل اقتصاد زراعى يقوم على اإلنتاج
مثل هذا االقتصاد بانخفاض مستوى اإلنتاج،  وال يحقق فائضًا يمكن أن يشبع أآثر من 

وترى مؤسسات التنمية أن هذا النظام يمثل المكون الرئيسى . الضرورات األساسية للحياة
  .ن بطالةلفقر بالد العالم الثالث وسببًا من أسباب ما تعانيه م

 Neo-Classical Economicsاالقتصاد الكالسيكى الجديد

بصفة أساسية بدراسة عملية تخصيص الموارد  -آنسق أآاديمى-يتعلق علم االقتصاد 
وتعد النظرية الكالسيكية . النادرة لالستخدامات البديلة من خالل األسعار السائدة فى السوق

 الحديث، وهى النظرية التى تطورت من خالل ما علم االقتصادالجديدة النموذج المهيمن فى 
يسمى بالثورة الهامشية التى آان من بين روادها فى أواخر القرن التاسع عشر ليون 

وتفترض هذه النظرية أن األسعار تتحدد . والراس، ووليم ستانلى جيفونز، وألفرد مارشال
وتنهض ). اإلنتاجصر لعنا(الحدية  واإلنتاجية) للمستهلك(الحدية  المنفعةمن خالل 

النظريات الكالسيكية الجديدة على نماذج سلوآية بسيطة على مستوى الوحدات الصغيرة 



 

  

تفترض التدفق التام للمعلومات، وحرية الحرآة، واالختيار ) األسرة المعيشية، والشرآة(
، ويمثل المشروع الخاص، وسيادة المستهلك. الضرورى، والرشد والمثالية فى اتخاذ القرار

وتعد التأثيرات النظامية على . والتخفيضات السعرية السوقية، الشروط األساسية لهذه النماذج
هذه النماذج بمثابة متغيرات خارجية وسمات مسلم بها، وال تشكل جزءًا  سلوك األفراد فى

 نظرية اللعبومع ذلك، فقد تم مؤخرًا تطوير اتجاهات تتبنى . من النموذج السلوآى األساس
  . تفسير سلوك األفراد فى إطار القواعد النظاميةبغرض 

وثمة تطور راهن فى النظرية االقتصادية المعاصرة فى الواليات المتحدة، هو ما 
يطلق عليه اسم االقتصاد السياسى، وهو منبت الصلة بكل من التوجهات الراديكالية أو 

فى الواليات -األدبيات  وتطبق هذه.المارآسية التى آان يطلق عليها هذا االسم بصفة عامة
مبادئ نظرية االقتصاد الكالسيكى الجديد على مجاالت تقع خارج نطاق االقتصاد،  -المتحدة

التى تنتج عن ) الريع(فى ذلك على الندرة المتصورة  مثل السياسات العامة، وهى ترآز
  .الضغوط السياسية التى تمارسها جماعات المصالح االقتصادية

 Keynesian Economicsاالقتصاد الكينزى

مدخل من مداخل النظرية االقتصادية والسياسية مستمد من الكتابات المؤثرة 
حيث آانت ). ١٩٤٦حتى  ١٨٨٣عاش من (لالقتصادى اإلنجليزى جون مينارد آينز 

التى ترى أن االقتصاد الذى ال يخضع  االقتصاد الحر الحكومات، قبل آينز، تتبنى سياسات 
وقد ذهب آينز فى آتابه . التوازنفى اتجاه العمالة الكاملة، ومن ثم إلى للتوجيه سوف يسير 

، إلى أن التوازن يمكن أن )٩٢(١٩٣٦النظرية العامة للعمل، والفائدة، والنقود، المنشور عام 
يتحقق قبل الوصول إلى هذه المرحلة، ومن ثم فالحكومات التى تسعى إلى الوصول إلى 

ل فى مجال االقتصاد عن طريق خلق طلب عام؛ والعكس، إذا التشغيل الكامل يجب أن تتدخ
فإنه يتعين على الحكومة أن تسعى للتقليل من الطلب  تضخمما ترتب على التشغيل الكامل 

العام، وفى الحالتين يكون التدخل عن طريق السياسة الضريبية واإلنفاق الحكومى والسياسة 
لكن الكينزية تعرضت، على الرغم من ). االئتمانالتغير فى معدالت الفائدة وتوفير (المالية 

أنها أساس السياسة االقتصادية فى معظم األقطار الغربية لثالث عقود بعد الحرب العالمية 
الكساد المقترن ( الرآود التضخمىالثانية، تعرضت للعديد من التحديات التى تمثلت فى 

. االقتصادية نظرية النقدن ظهور خالل مرحلة السبعينيات، وما ترتب على ذلك م) بالتضخم
  .ويشكل النزاع بين هذين االتجاهين محور الخالف الرئيسى داخل علم االقتصاد الحديث

 Mixed Economyاقتصاد مختلط  



 

  

ومن اقتصاد المرآزى، مع عناصر من الاقتصاد السوق   اقتصاد يضم عناصر من
وم الدولة، فى ظل نظام االقتصاد وتق. الرأسمالية و االشتراآيةثم فهو نظام يجمع خصائص 

. المختلط، بتنظيم بعض األنشطة، وليس جميعها، وذلك فيما يتعلق باإلنتاج والتوزيع والتبادل
آما تلعب الدولة الدور األآبر فى رسم السياسة وصياغة القواعد واألهداف وفى تنظيم 

  العمالة، بصورة تتجاوز ما يحدث فى اقتصاديات السوق الخالصة

خدم مصطلح االقتصاد المختلط بمرونة أآبر عند اإلشارة إلى االقتصاد الذى ويست
يتضمن أى عناصر مغايرة للعناصر الخالصة القتصاد السوق، مثال ذلك جيوب زراعة 

  .الكفاف التى قد تكون موجودة فى مناطق معينة من البلد

 Planned Economyاالقتصاد المخطط 

  .المادة التالية: انظر

 Command Economy )المدار مرآزيا(المرآزى  االقتصاد

يجب عدم الخلط بين مصطلح االقتصاد المرآزى، ومصطلح االقتصاد المخطط 
وتعد الستالينية المحدثة هى الحالة النموذجية التى تتميز باإلدارة المرآزية، حيث . المرتبط به

لالقتصاد المرآزى توضع ويمكن بناء متصل محكم . امتلكت الدولة اقتصاد االتحاد السوفيتى
تبعًا لدرجة مرآزية آل أو بعض القرارات المتصلة بالسياسة  الشيوعىعليه أنساق االقتصاد 

االقتصادية العامة، والنشاط على مستوى المشروع، والسلوك المنزلى المتصل بالعمل 
لحرب لقد واجه نمط االقتصاد الذى ظهر فى مرحلة ما بعد الثورة الروسية ا. واالستهالك

واتجه إلى السيطرة  -أى الحرب الشيوعية- ١٩٢١ - ١٩١٨األهلية التى جرت بين عامى 
ويقوم االقتصاد المرآزى . المرآزية على آل مجاالت اتخاذ القرار التى سبقت اإلشارة إليها

ولكنه يترك فى البعد الثالث بعض المساحة للقرارات على . على التحكم فى البعدين األولين
أما النظام الذى يطلق عليه النظام االشتراآى القائم على السوق فيتخلى عن . المحلىالمستوى 

ويالحظ أن . اإلدارة المرآزية لكل األبعاد الثالثة، بالرغم من استمرار نظام ملكية الدولة
يقوم  أو المدار، أو الموجه، أو الذى ال(آثيرًا من العيوب التى تنسب إلى االقتصاد المخطط 

: أيضًا: انظر. تتضح فى حقيقة األمر إال فى نظام االقتصاد المرآزى ال) م السوقعلى نظا
  .الستالينية

 Positional Economy )االجتماعى(اقتصاديات التميز 

هى تلك السلع أو الخدمات أو المهن أو العالقات االجتماعية األخرى التى تتسم بأنها 



 

  

يضفيه عليها الناس فى المجتمع، أو تخضع إما أن تكون نادرة بالمعنى المطلق أو بمعنى 
واألمثلة على ذلك عديدة بدءًا من الوظائف . أو االآتظاظ بسبب االستخدام الكثيف لها للتزاحم

العليا، أو المواقع السياحية المتميزة أو المناطق السكنية الراقية، وصوًال إلى المقاعد األمامية 
  .فى األوبرا

ع والعناصر المختلفة أن اإلشباع المتحقق منها يستمد والشئ المشترك بين هذه السل
آما يالحظ فضًال عن ذلك أن . جزئيًا من الندرة، ومن حصرها اجتماعيًا فى دوائر محدودة

وحده، وذلك  النمو االقتصادىالنقص فى تلك السلع والعناصر ال يمكن تدراآه عن طريق 
، ال يمكن أن )فكرة بأآبر قدر من التبسيطإذا أردنا شرح ال(اإلنتاجية على اعتبار أن زيادة 

تؤدى إلى تغيير الحقيقة التى مؤداها أنه لن يكون بوسع الجميع أن يصبحوا رؤساء للشرآة، 
وقد حدد فريد  .)*(ولن يكون ممكنًا أن يحصل الجميع على تذاآر للجلوس فى البنوار الملكى

طائفة عريضة من )٩٣(١٩٧٦م ، الصادر عا"الحدود االجتماعية للنمو: "هيرش فى آتابه
انظر (الوظائف والسلع التى تخضع للمنافسة على التميز، وذهب إلى أن مجتمعات الوفرة 

يمكن للجميع  أآثر ميًال إلى الصراع على توزيع الخدمات والمرافق التى ال) البرجزة: مادة
: لتى قال فيهاوصفه هيرش بعبارته ا أو ما. لم يفسدوها على الجميع أن يحصلوا عليها، ما

فقلة قليلة فقط من السياح هم ". يملك أن يحققه الجميع إن ما يستطيع آل منا أن يحققه، ال"
ولكن إذا حاولنا جميعا أن نستمتع . الذين يستطيعون االستمتاع بجمال الشاطئ المنعزل

  .بجمال نفس هذا الشاطئ، فمن المؤآد أن هذا الجمال سيدمر ويضيع

فى المنافسة من أجل التميز تتناقض مع روح التفاؤل التى  ويالحظ أن رأى هيرش
إذ تذهب تلك النظريات إلى االعتقاد . تشع فى آثير من النظريات التقليدية للنمو االقتصادى

حيث توجد أآثر من آعكة يمكن (بأن زيادة اإلنتاجية من شأنها أن تحل مشكالت التوزيع 
اهل تلك النظريات أن توسيع المجال الذى آما تتج). نصيب منها للجميع أن يحصل على

يضفى عليه فى الحقيقة بعض سمات السلع الخاصة، " االستهالك العام"يعرف عمومًا باسم 
. من حيث أن تكاليفها وعوائدها يمكن قصرها، أو هى مقتصرة فقط، على جماعة محدودة

. مًا، أو عامة آليةوهناك عدد قليل من العناصر االستهالآية التى إما أن تكون خاصة تما
فارتواء عامل عطشان بتناول مشروب بارد ال يتأثر بالمشروبات التى يشربها آل الناس 

من -آما أن الهواء النظيف يعد . اآلخرين،  وذلك نظرًا ألن المشروب نفسه سلعة خاصة

                                                           
الترجمة بتصرف، والمقصود أفخم األماآن تأثيثًا فى المسرح وأفضلها موقعًا، ويفتح عادة عند )  *(

 )المحرر.(حضور الملك أو رئيس الدولة حفًال فى المسرح



 

  

 تمامًا، عل أساس أن آمية الهواء التى يتنفسها آل فرد تعتمد آل سلعة عامة -ناحية أخرى
ومع ذلك فإن القسم الرئيسى . االعتماد على ما يفعله اآلخرون من زيادة التلوث أو منعه

مما يسمى االستهالك الخاص فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ينطوى فعًال ) والمتنامى(
ومن ثمة فإنه من األمور المتناقضة أن الندرة االجتماعية . اجتماعى) تميز(على عنصر 
أن مبدأ المصلحة ) فى رأى هيرش على األقل(نتائج الوفرة، األمر الذى يعنى  تمثل نتيجة من

الخاصة لن يصلح وحده آأساس للتنظيم االجتماعى، حيث ستكون هناك حاجة إلى نوع من 
ومن سوء الحظ أن . األخالق التوزيعية أو االجتماعية لمواجهة مشكالت السعى نحو التميز

فى مراحل ما قبل  المكانةخاصًا بنظم " ثًا أخالقيًا ناضبًاميرا"مثل هذه المجتمعات تملك 
الصناعة وما قبل الرأسمالية، وأن االهتمام برفاهية المجتمع المحلى قد تخلى لمكانه أو آاد 

  .من أجل تحقيق المنافع الفردية -المتزايد-لصالح السعى 

ن العلماء على تنشيط التبادل العلمى بي) االجتماعى(وقد عملت قضايا التميز 
االقتصاد، والسياسة، واالجتماع، وعلم النفس، برغم أن النقاد أخذوا :االجتماعيين فى علوم

منذ ذلك الحين يتحدون نظرة هيرش المتشائمة إلى النمو، ونظرته التى قد تكون رومانسية 
: المعنون) محرران(انظر مؤلف إيليس وآومار (قبل التصنيع فى الغرب  إلى مرحلة ما

  )٩٤().١٩٨٣، الصادر عام "الديمقراطيات الليبرالية مآزق"

  Economism       االقتصادية 

مصطلح مارآسى آان يستخدم فى األصل لإلشارة إلى االستراتيجية السياسية التى 
تعتمد على التنظيمات النقابية، ولكنه يستخدم اليوم على نطاق أوسع لإلشارة إلى الطرح 

الحتمية االقتصادية، نمط اإلنتاج، الرد : ادى، انظر أيضا مواداالختزالى فى التحليل االقتص
  ).النزعة االختزالية(المنطقى 

 Bracketing         إقران

  .الفينومينولوجيا: انظر

 Feudalism        اإلقطاع 

ينطبق إال على  يذهب بعض المؤرخين إلى أن اإلقطاع هو مصطلح فنى محدد ال
ومعهم غالبية علماء (أما البعض اآلخر . صور الوسطىالنظم األوربية الغربية فى الع

، فقد صاغوا الظاهرة على المستوى التصورى بطريقة مجردة، بوصفها أسلوبًا )االجتماع
مثل اليابان (ومن ثم فهى ظاهرة يمكن أن توجد فى أماآن وأزمنة أخرى . للتنظيم السياسى



 

  

  ).Tokugawaأثناء عصر توآوجاوا 

إنجلترا إبان القرن السابع عشر آطريقة للحديث عن أسلوب  ولقد ظهر المصطلح فى
واستخدم الباحثون فى القانون فى القرن . الملكية الذى آان آخذا فى االختفاء بسرعة آنذاك

الثامن عشر والتاسع عشر المصطلح استخدامًا واسع النطاق، ومن هذا الطريق دخل 
وبالرغم من أن رواد علم االجتماع . عالمصطلح إلى القاموس اللغوى لمؤسسى علم االجتما

فى أوربا الرأسمالية قد استخدموا المصطلح ليشير إلى نمط المجتمع الذى انبثقت منه 
ومع ذلك، وآما . الغربية، إال أن أحدًا منهم لم يقدم صياغة لمفهوم متطور آامل عن اإلقطاع

من الكتابات التاريخية لكل يتضح فيما بعد، فمن الممكن توليد صياغات مؤثرة لهذا المفهوم 
  .فيبروماآس  مارآسمن آارل 

خالفات حول الطريقة التى يمكن أن يصاغ بها مفهوم  -تزال وما–وقد ثارت 
ولكن أهم . فكل الصياغات النظرية للمفهوم فى علم االجتماع تتخذ طابعًا عامًا. اإلقطاع

 مارك بلوشلمؤرخ الفرنسى ، ما توصل إليه ا)ذات الطابع التخصيصى(التعريفات المحددة 
النتباه ال اويستحق تفسير بلوش أن نوليه بعض . )٩٥()١٩٦١(فى آتابة المجتمع اإلقطاعى 

بسبب آونه مؤثرًا فى حد ذاته، ولكن ألن المقابلة بينه وبين المفاهيم السوسيولوجية البديلة 
  .االجتماعيةيلخص جانبًا من أوجه الخالف األساسية حول صياغة المفهوم فى العلوم 

وتنطلق المقدمة المنهجية لبلوش من أن آل مجتمع له طابع خاص، ويجب أن يفهم فى 
ولم يعترف إال بحذر شديد أن شيئًا ما يشبه اإلقطاع قد وجد خارج سياق . (ضوء خصائصه

  ).مشيرًا بذلك إلى اليابان-أوربا الغربية 

المعنى الذى يستخدم به لوى باألساس ب إمبيريقيًا وإنسانيًاولقد آان عمله عمًال 
وتظهر نتائج هذه المقدمات النظرية فى صياغته للعالقة الرئيسية . هذه المصطلحات ألتوسير

ولقد عرف عالقة اإلقطاع فى إطار ). وهى عالقة العبودية(التى يتأسس عليها اإلقطاع 
أو أنها ، "نموذج المحارب"دراسة مفصلة لحالة فرنسا خالل العصور الوسطى على أنها 

ومن هذه العالقة تنبثق ". فردان فى حالة مواجهة"عقد لتبادل الفائدة يدخل فيه بشكل إرادى 
منح (انتقال العالقة اإلقطاعية بالميراث؛ والعطايا : آل خصائص المجتمعات اإلقطاعية

األسياد األرض لمقطعيهم؛ وتفتت السلطة، ووجود نمط من الفالحة يقوم على جمع الضرائب 
المؤسسى للعالقة اإلقطاعية على هذا التنظيم وآان من المحتم أن يؤدى . نظيم الذاتىوالت

إلى بداية إفساد النقاء الذى آان يميز الصورة األولية لاللتزام، ) وآما يذهب بلوش(النحو 
  .وبداية التحلل التدريجى ألسلوب الحياة الذى آان يتشكل حولها



 

  

يصح أن يتصدى لدراسة الظواهر االجتماعية  ، الوالشك أن علم االجتماع، بحكم تعريفه
انطالقًا من فرضية أن آل مجتمع يجب أن يعتبر مستقًال عن سائر المجتمعات ومتميزًا عنها آل 

إن لم يكن ( وقد آان هذا بالتأآيد هو الحال فى التراث المتعلق باإلقطاع فى غرب أوربا. التميز
يزة الرئيسية المتضمنة فى التفسير السوسيولوجى على العكس من ذلك فإن الم ).فى اليابان

الواسع النطاق هى أنه يقوم على فرضية المقارنة، وأن مايميز التفسيرات عن بعضها البعض 
هى االعتماد أو عدم االعتماد على المقارنة التى تتم قبل أو بعد صياغة المفاهيم التى تقوم عليها؛ 

  .أو واقعية على التوالىبمعنى اعتمادها على صياغات إمبيريقية 

، آما هو الحال فى أعمال المشارآين فى مجموعة فعندما يكون نمط الصياغة إمبيريقيًا
اإلقطاع فى بعنوان (من البحوث أشرف على تحريرها جوزيف شتراير ورشتون آولبورن 

ويتم من ، اإلقطاعية، تتم المقارنة بين أآبر عدد من الحاالت الممكنة للنظم )٩٦(١٩٥٦التاريخ، 
ومن الملفت للنظر أن . خاللها استخالص الخصائص المشترآة وصياغتها فى صورة تعميم

فيما عدا أن (التعميم فى هذه الحالة يكون فى مضمونه وأهدافه آذلك الذى توصل إليه بلوش 
  .وينسحب نفس القول على فهم الديناميات الداخلية للنسق) يكون مغلفًا بالرومانسية

الذى صاغه ماآس فيبر عن اإلقطاع من هذا الضعف ألنه لم  نمط المثالىالوال يعانى 
وبالرغم من أن هذا النمط المثالى ليست له صياغة واضحة، إال . يكن تعميمًا إمبيريقيًا مباشرًا

من المناقشات حول العالقات االجتماعية االقتصادية التى  -بسهولة نسبية-أنه يمكن اشتقاقه 
 والتاريخ االقتصادى العام) ١٩٢٢( االقتصاد والمجتمعفيبر  توجد فى آتابى ماآس

فى  للكاريزماوبلغة فيبر فإن اإلقطاع يمثل حالة من حاالت التنظيم المؤسسى . )٩٧()١٩٢٣(
ويؤدى هذا الوضع إلى أن تنظيم القوة بطريقة ). السياسية( السيطرةسياق النمط التقليدى من 

وهم (ت، ويقوم على نظام لالستغالل يجبر فيه األقنان وراثية يعضدها نظام لمنح اإلقطاعا
فى شكل عمل أو فى شكل نقدى أو (على دفع أشكال من اإليجار ) الفالحون غير األحرار

وطبقًا لما ذهب إليه فيبر فإن . ألسيادهم فى مقابل الحصول على حق االنتفاع باألرض) عينى
  .التى منحت النظام ديناميته الداخليةآخر هذه الخصائص، أى الخالفات حول اإليجار، هى 

وهناك بعض الشواهد النصية التى توحى بأن فيبر قد اشتق مفهومه عن الريع 
فى صياغة  الواقعيةاإلقطاعى من المفهوم الذى صاغه مارآس، حيث أخضعه لطريقته 

ستخدم فهناك بالتأآيد أوجه تشابه قوية بين المفهومين، وفى المنطق العقلى الذى ا. المفهوم
أن يشرحا لماذا أخذ االستغالل شكل ) مارآس وفيبر(فقد حاول آال المفكرين . لتبريرها

الريع الذى يمتص بسبب تفوق السادة اإلقطاعيين فى القوة، ومن خالل القول بأن هؤالء 



 

  

ومع ذلك فقد ذهب بارى . اإلنتاجالسادة لم يكن أمامهم بديل آخر، لو أصبحوا خارج عملية 
 )٩٨(١٩٧٥رست فى آتابهما أنماط اإلنتاج السابقة على الرأسمالية الصادر عام هندس وبوهي

إال أنه آان يتعين على مارآس أن يراجع هذا الرأى، فى ضوء التقدم الذى أحرزه فى إعادة 
ولقد دافعا عن هذا الموقف  .رأس المالفى آتاب  نمط اإلنتاجتعريف مفهومه العام عن 
. اإلنتاجيةقطاعيين آانوا يلعبون بالفعل دورًا هامًا فى العملية بالقول بأن بعض السادة اإل

وعلى هذا األساس ذهب هندس وهيرست إلى القول بأن األهمية التى أضفاها مارآس 
وآخرون على القهر السياسى آمكون جوهرى فى النظام االقطاعى يجب رفضها، باعتبارها 

جهة نظر تؤآد على تحديد العالقات عالمة على الضعف النظرى، ويجب أن تستبدل بها و
  .االقتصادية التى سمحت للسادة باالستئثار بفائض إنتاج األقنان

 Depression, Clinical Depressionاالآتئاب، االآتئاب اإلآلينيكى 

. مصطلح يشير إلى الحاالت العقلية التى تتسم بالشعور بالحزن، واليأس، والالمباالة
إال إذا ) أى مرضًا عقليًا ( وال يعد االآتئاب إآلينيكيًا . لناسوهى حاالت يمر بها أغلب ا

وقد . استمرت هذه الحالة وأصبحت حادة ومبالغًا فيها بالنسبة ألى من المثيرات المعروفة
فى األساس آعرض على حالة  الطب النفسىضمن تصنيف " االآتئاب"دخل مصطلح 

عتبر تشخيصًا معترفًا به إال منذ أواخر القرن ، ولكنه لم ي)السابقة على االآتئاب( (*)السوداء
  ).وآان يسمى فى البداية االآتئاب الجنونى(التاسع عشر 

بعد  غير أن ثمة اختالفات دقيقة بين األنواع المختلفة لالآتئاب، فقد شاع فى فترة ما
التفاعلى  وآان النوع. الحرب الثانية التمييز بين االآتئاب التفاعلى واالآتئاب الداخلى المنشأ

ببعض المثيرات المعروفة، ولكن تأتى االستجابة بشكل مبالغ يرتبط  – العصابويسمى  –
فال توجد مثل هذه المثيرات، إذ أن المرض يبدو  -الذهانويسمى -أما النوع الداخلى . فيه

الدليل التشخيصى واإلحصائى وقد ميز .  راجعًا إلى عوامل ومسببات من داخل المريض
االضطرابات العاطفية بين األمراض ثنائية القطب "تحت باب  DSMIIIنفسية لألمراض ال

  ).االآتئاب(واألمراض وحيدة القطب ) االآتئاب الجنونى(

أما اآلن فنجد أن األنواع المختلفة من االآتئاب هى أآثر األمراض النفسية شيوعًا فى 
وبمعدل اثنين إلى واحد (ال وهى أآثر انتشارًا بين النساء عن الرج. التشخيص الطبى اليوم

والشك أن هناك ارتباطًا بين التغيرات الكيميائية الحيوية وبعض حاالت االآتئاب، ). عادة

                                                           
  .أو الملنخوليا (*)



 

  

لذا آان العالج .  وإن آان العالج الكيميائى الحيوى لم يثمر نتائج فائقة النجاح حتى اآلن
ومع . الج استخداماأآثر أساليب الع). أى العالج بالصدمات الكهربائية(  ECTالجسمى أو

فقد قام آل . ذلك فإن هناك حججا قوية تؤآد أهمية العوامل االجتماعية فى إحداث االآتئاب
" األسباب االجتماعية لالآتئاب"من جورج براون وتريل هاريس بإجراء دراسة عن 

وغيرها من ) المهمة( ضغوط أحداث الحياة، برهنا فيها بجالء أن )٩٩(١٩٧٨الصادر عام 
عندما ترتبط بالحساسية الراجعة إلى ظروف الفرد، فإنها تعظم من فرص ظهور ط الضغو

  ).بنوعية التفاعلى والداخلى(االآتئاب اإلآلينيكى 

 Clinical Depressionاالآتئاب اإلآلينيكى

  .المادة السابقة: انظر

 Reactive Depressionاآتئاب تفاعلى

  .اآتئاب: انظر

 Endogenous Depressionاآتئاب داخلى

  .اآتئاب: انظر

  Neurotic      اآتئاب عصابى

تعبير بديل لمصطلح االآتئاب التفاعلى، وعادة ما تعقد المقابلة بينه وبين الذهان أو 
ويعد القلق، . االآتئاب الداخلى، على الرغم من أن هذه التفرقة أضحت محل تساؤل اآلن

عوبة فى اتخاذ القرارات أعراضًا فى المساء، والص) الفيزيقى(والبكاء، والشعور بالتدهور 
والهذاء، واإلثارة، والتخلف ) الهلوسة(أما المخاوف المرضية . نمطية لهذه الحالة المرضية

العقلى، واالستيقاظ المبكر، وهى من أعراض االآتئاب الذهانى، فإنها ال توجد عادة فى حالة 
  .اآتئاب: انظر آذلك مادة. االآتئاب العصابى

 Ascriptionراث، النسبةاالآتساب بالمي

أو تفسير سلوك يفترض أنه طبيعى، تتفاوت الثقافات فى  األدوار والمكاناتعند توزيع 
مثل ). اإلثنى(استخدامها لبعض الخصائص مثل القرابة، والعمر، والنوع، واالنتماء الساللى 
ى الرغم من هذه الخصائص المكتسبة بالميراث اليمكن أن تتغير من خالل المجهود الفردى، عل

تحاول بين الفينة واألخرى أن تتصدى لصور االضطهاد،  الحرآات االجتماعية والدولأن 
محاباة األقارب، والتعصب ضد آبار السن، واالنحياز الجنسى التى تنشأ عن  النمطيةوالصور 



 

  

  .المكتسبةبارسونز، والمكانة تالكوت : انظر أيضًا. للرجل، والعنصرية

  Japanizaion)     فى إدارة الموارد البشرية(انىاآتساب الطابع الياب

يعنى ذلك تطبيق أساليب إدارة الموارد البشرية التى يعتقد أنها مميزة للمصانع 
والمؤسسات اإلنتاجية اليابانية؛ تطبيقها فى داخل المنشآت الصناعية المماثلة فى أمريكا 

ويعتقد أن السمات األساسية . الشمالية، وغرب أوروبا، وغيرها من المجتمعات الصناعية
إلدارة الموارد البشرية اليابانية هى أساليب من شأنها أن تخلق أو تعظم انتماء العمال إلى 
مؤسستهم، وتضمن للمستخدمين عمال مستمرا، وخبرة فى مجال عملهم، وعالوات مالية 

والعمل فى آما أنها تتطلب فى نفس الوقت مرونة فى الوظيفة ومهامها، . للمتميزين منهم
وهناك جدل واسع حول مدى تحقق . فريق متعاون، وتقليل الفروق فى المكانة بين العاملين
قارن حول هذا الموضوع أوليفر . تلك اآلثار فى الواقع عقب تطبيق تلك األساليب

 ).١-٩٩(١٩٨٨وويلكنسون، إضفاء الطابع اليابانى على المصانع البريطانية، الصادر عام 
  .عمل المرنال: انظر آذلك

 .Allport, Gordon W )١٩٦٧حتى  ١٨٩٧عاش من (ألبورت، جوردون 

أحد الرواد البارزين لعلم النفس االجتماعى فى أمريكا، وقد أصبح رئيسًا لقسم علم 
ألقت الضوء  الشخصية وتضم أهم اسهاماته نظرية فى. ١٩٣٨النفس بجامعة هارفارد عام 

آافة مجاالت : حيث يعرف هذا األخير بأنه.  Propriumالذات والتقبل الذاتى على فكرة 
ومن أبرز . )١٠٠()١٩٥٥التحول، الصادر عام : انظر آتابه(حياتنا التى نعتبرها خاصة بنا 

آظاهرة ثقافية وتاريخية ونفسية فى نفس  التعصبإسهاماته أيضًا دراساته حول أهمية 
انظر على سبيل المثال (الجتماعية فى العلوم ا الوثائق الشخصيةالوقت، وتأآيده على أهمية 

، وتشيعه للمنهج الفردى )١٠١()١٩٦٥خطابات من جينى، الصادر عام : مجموعته المعنونة
  ).اإليديوجرافى(

 Skewness             إلتواء

ويقصد بااللتواء فى التوزيع . التكرارى الالمتماثل أو الالمتناسق للتوزيعمقياس 
الدرجات المتطرفة عند توزيعها على مقياس معين، بحيث  درجة ميل قيمة تكرارية باتجاه

وااللتواء السلبى يعنى اتجاه قيمة تكرارية نحو . تبعد عن غالبية القيم التكرارية لبقية الحاالت
ومن المهم . اليسار، بينما يعنى االلتواء اإليجابى اتجاهها نحو اليمين على درجات المقياس

) مثل مقياس النزعة المرآزية مثًال(نحدد أى المقاييس  أن نعرف شكل التوزيع من أجل أن



 

  

  .يعتبر األفضل فى وصف االلتواء

 Althusser, Louis)        ١٩٩٠حتى ١٩١٨عاش من (ألتوسير، لوى 

. واحد من أآثر الفالسفة االجتماعيين المارآسيين فى القرن العشرين أصالة وتأثيرًا
ً عميقًا مس اإلسهامات العلمية فقد أثار لوى ألتوسير بمحاولته تجديد ا لفكر المارآسى خالفا

وقد نشر أهم أعماله، وبلغ ذروة التأثير خالل .فى العديد من العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ومن الناحية السياسية، استهدف مشروعه تطوير تحليل ونقد . عقدى الستينيات والسبعينيات
اختلف اختالفًا حادًا عن آثير من معاصريه  ولكن ألتوسير. للنموذج الستالينى للمارآسية

خطابيه وذات ) آانت فى نظره(رفضه استخدام تعبيرات  فىالستالينيه المارآسيين من نقاد 
علمى "وأنه يتعين عوضًا عن ذلك، إجراء تحليل .  أخالقى إلدانة الستالينيه إنسانىطابع 
ا ما أريد للمعارضة السياسية لها أن لألسباب والنتائج التى ترتبت على الستالينية، إذ" صارم

  .تكون معارضة فعالة

أوًال، إعادة : وقد أفضى سعى ألتوسير لفهم التاريخ فهمًا علميًا، أفضى به إلى اتجاهين
قراءة النصوص الكالسيكية للتراث المارآسى، وثانيًا، إلى التفكير الفلسفى فى طبيعة العلم 

). اإليديولوجيا: انظر مادة(من المعرفة أو الحوار وآيف يمكن تمييزه عن األشكال األخرى 
ولقد مثلت رؤية ألتوسير للعلم محاولة طموحة إلدراك العلم باعتباره ممارسة اجتماعية تنتج 
من خاللها المعرفة، ومن ثم باعتباره جزءًا من تاريخ تلك المجتمعات التى يجرى فيها البحث 

المارآسى على الفكرة القائلة المادى التراث وفى ذات الوقت حافظ ألتوسير من . العلمى
وتشير . بالوجود المسبق للعالم واستقالليتة عن المعرفة التى يتم إنتاجها إجتماعيًا وتاريخيًا
فى رأى -اإليديولوجيا أيضًا إلى هذا الواقع الموجود وجودًا مستقًال، ولكنها تفعل ذلك 

فاإليديولوجيا تزود الذوات . فعلها بها العلمبطريقة مختلفة تمامًا عن تلك التى ي -التوسير
هذا النمط من . الفردية بأساليب للتعرف عل أنفسهم وعالقتهم بالمجتمع الذى يعيشون فيه

أما بالنسبة . يعمل بصفة أساسية على توجيه السلوك العملى -الصحيح أو الزائف-اإلدراك 
الذى يهدف إلى إعادة إنتاج النسق  فإنها تزودنا بنوع من اإلدراكلإليديولوجيا المسيطرة، 

  .السائد للهيمنة االجتماعية والحفاظ عليه

وقد استلهم ألتوسير رؤيته تلك للعلم فى ثنايا عملية إعادة قراءته للنصوص المارآسية 
وأآثر النتائج الخالفية ذيوعًا إلعادة القراءة هى ذلك االدعاء القائل بوجود . الكالسيكية

. ومارآس الناضج) ١٨٤٥آتابات ما قبل (بين مارآس الشاب " ةقطيعة إبستمولويجي"
فالنزعة اإلنسانية الفلسفية لكتابات مارآس الشاب، والتى وفقًا لها، تم فهم التاريخ باعتباره 



 

  

. عملية تقدمية لتحقيق الذات اإلنسانية، قد تم رفضها باعتبارها إيديولوجية نظرية قبل علمية
سوى "لجديد لفهم التاريخ اإلنسانى فى آتابات مارآس، إال بعد أن ولم يظهر االتجاه العلمى ا

لم يبزغ إلى  -المادية التاريخيةأى -هذا االتجاه الجديد . مع موقفه الفلسفى المبكر" حساباته
حيز الوجود فى حالة تشكل آامل، وقد استخدم ألتوسير وتالمذته منهجًا للقراءة الداللية 

وقد نشر ألتوسر . المميزة للعلم المارآسى للتاريخ) اإلشكالية(يم بنية المفاه اآتشافإلعادة 
قراءة "من أجل مارآس، و(" وتالميذه المقربون خالل عقد الستينيات سلسلة من الدراسات 

التى نهضت ) ، والتى ربما تعد أوسع دراساته تأثيرًا)١٠٢("ولينين والفلسفة"، "رأس المال
والواقع أن هذا الجهد آان محاولة . طبيق هذه المفاهيمعلى تعريفات دقيقة، وحاول فيها ت

أفكار قوى وعالقات اإلنتاج، تصنيف : إلعادة استخدام مفاهيم مارآسية موجودة بالفعل مثل
وهى مفاهيم يتم التعامل مع (، مفاهيم اإليديولوجيا والدولة والتكوين االجتماعى اإلنتاجأنماط 

 ).عةآل منها بصورة مستقلة فى هذه الموسو

بيد أنه فى معمعة إعادة استخدام هذه المفاهيم القائمة، عالج ألتوسير مشكالت مزمنة 
 الحتمية االقتصاديةوهناك أوًال قضية . ونقاط ضعف آانت النظرية المارآسية تعانى منها

واستنادًا إلى إشارات مارآس وإنجلز ذاتهما، وبالمزاوجة بينها ). أو النزعة االقتصادية(
المعاصرة واسعة التأثير، يطور ألتوسير رؤية للكليات اإلجتماعية  البنائيةفكار وبين األ

ما هى إال ترآيبات منظمة للممارسات  فالمجتمعات. باعتبارها بناءات ال مرآزية للهيمنة
االقتصادية واإليديولوجية والسياسية، وهى ممارسات وترآيبات غير قابلة لالختزال إلى أى 

  ).العلية البنائية(ها وزنه الخاص فى عملية صياغة الكل واحد منها ولكل من

تتابع (ولقد ارتبطت الرؤية القائلة بأن التاريخ ما هو إال تتابع خطى لحقب أو مراحل 
يجتازها المجتمع اإلنسانى فى طريقه إلى تحقيق الذات فى مرحلة الشيوعية ) أنماط اإلنتاج

ير هذا التصور باعتباره إيديولوجيا تاريخية وقد رفض ألتوس. بواسطة المارآسية األصولية
وادعى أنه قد اآتشف نزعة مضادة للتاريخية فى النظر إلى التاريخ ) انظر النزعة التاريخية(

وفى رأى ألتوسير أن التحوالت . فى أعمال مارآس الناضج" عملية بدون ذوات"باعتباره 
انظر (للتعددية السببية "تاجًا استثنائيًا الكبرى فى التاريخ اعتمدت دائمًا على، أو أنها آانت ن

أو تكثيفا للتناقضات المتعددة المؤثرة فى النظام ) الحتمية الزائدة المتضخمة: مادة
بأن التاريخ يعمل فى "ومن هنا، فإن التأآيد ذا الطابع الدينى شبه اليقينى القائل . االجتماعى
  .مارآسى للتاريخال ينبغى أن يكون له أى مكان فى الفهم ال" صالحنا

ولكن أآثر مواقف ألتوسير إثارة للخالف هو موقفه المعارض للنزعة اإلنسانية 



 

  

فألتوسير ال يذهب فقط إلى القول بأن أى رؤية . رؤيته للعالقة بين الذات والمجتمع: النظرية
للتاريخ باعتباره عملية تحقق للذات اإلنسانية يجب أن ترفض، ولكنه يرفض أيضا أية فكرة 

فاألفراد هم . ن الفعل الفردى المستقل ذاتيًا بوصفه مصدرًا أو أساسًا للحياة االجتماعيةع
إنما هو نتاج للعملية االجتماعية المسماة  بالذاتللعالقة االجتماعية، وإحساسهم " حملة"
وقد أثار إنكار . التى تتسم بكونها جزءًا من إجراءات اإليديولوجيا المسيطرة" بالتساؤل"

ر الصارخ لالستقاللية الفردية حفيظة أنصار المارآسية اإلنسانية و المفكرين ألتوسي
ومع ذلك، فقد ظهرت إلى حيز الوجود فيما بعد . االجتماعيين غير المارآسيين على حد سواء

رؤى أآثر تطرفا فى عدائها للنزعة اإلنسانية عن تلك التى تحزب لها ألتوسير وأصبحت 
  .لما بعد البنيويةالثقافية  ذات تأثير قوى فى النظرية

وقد مارست أفكار ألتوسير تأثيرًا واسعًا فى مجاالت بحثية شديدة التنوع مثل النقد 
األدبى والسينمائى، وعلم االجتماع السياسى، واألنثروبولوجيا، والنظرية االجتماعية 

ع التنمية إلى ، والدراسات الثقافية، وعلم اجتما)نظرية المعرفة(النسوية، واإلبستمولوجيا 
ولكن ألتوسير . الحد الذى بدا معه لبرهة من الزمن، أن نظرية أصولية جديدة آخذه فى النشأة

نشر ألتوسير عددًا آبيرًا  ١٩٦٧فاعتبارًا من عام .آان فى ذات الوقت يشهد تغيرًا فى موقفه
ة فى ذلك من الكتابات التى انطوت على نقد ذاتى تحت تأثير الحرآة الراديكالية الطالبي

ومنذ ذلك الحين، بدأ ألتوسير وآأنه يتراجع عن التزامه السابق لتأسيس نظرية حول . الزمان
. طبيعة العلم، ويتجه إلى النظر إلى الفلسفة باعتبارها ممارسة فى التوسط بين السياسة والعلم
ضج وقد صاحب ذلك تصاعد فى شكه فيما يتعلق بمدى علمية الكثير من آتابات مارآس النا

الصادر (صعود وسقوط المارآسية البنائية : وقد عرض تيد بنتون لهذه القصة فى آتابه. ذاتها
وتدلنا سيرة ألتوسير الذاتية أنه آان يعانى دائمًا من عدم االستقرار  )١٠٣(،)١٩٨٤عام 
لى قتل زوجته هيلين وقضى العقد إ ١٩٨٠وقد أفضى به االآتئاب الشديد فى عام . النفسى

ن حياته فى عزلة عن الناس، بل قضى معظمه فى مستشفى لألمراض العقلية األخير م
  .بباريس

  ألفريد فيبر

  .فيبر، ألفريد: انظر 

 Elias, Norbertإلياس، نوربرت  

فّر هاربًا من االشتراآية ) ١٩٩٠حتى  ١٨٩٧عاش من (ألمانى من أصل يهودى 



 

  

االجتماع فى جامعة اليسستر ، حيث عمل محاضرًا لعلم ١٩٣٣فى عام ) النازية(القومية 
، ثم عمل أستاذا لعلم االجتماع بجامعة ١٩٦٢تقاعد عن العمل فى عام . ١٩٥٤بانجلترا عام 

قوبلت أعماله بإهمال نسبى إبان حياته، ولم يستطع . ١٩٦٤حتى  ١٩٦٢غانا إبان الفترة من 
بأس به من  ال أن يؤسس مدرسة فكرية فى علم االجتماع، على الرغم من أن له اليوم عددًا

المريدين فى جامعة أمستردام، وهى الجامعة التى أمضى فيها إلياس السنوات األخيرة من 
عن  ١٩٨٨، وجائزة أمالفى عام ١٩٧٧وقد منح جائزة تيودور أدورنو فى عام . حياته

وعمل خالل الفترة من عام .)١٠٤(١٩٨٨، المنشور عام "مجتمع األفراد"دراسته المعنونه 
زميًال بمرآز البحوث المتعددة التخصصات بجامعة بيليفيد  ١٩٨٤ى عام وحت ١٩٧٩

الذى نشر باللغة األلمانية عام " عملية قيام الحضارة"أما أهم مؤلفاته فهو آتاب ). بألمانيا(
مرتين األولى عام  اإلنجليزية، وهو الكتاب الذى القى إهماًال طويًال إلى أن ترجم إلى ١٩٣٩
  .)١٠٥(١٩٨٢ ، والثانية عام١٩٧٨

األول، : وقد سيطر على آتابات نوربرت إلياس فى علم االجتماع مبدآن أساسيان هما
اهتمامه الحثيث بفهم عملية الحضارة، التى عرفها بأنها العملية التى تحل فيها الضوابط 

والمبدأ الثانى، هو انتقاده الالذع لكل . الداخلية واألخالقية للسلوك محل الضوابط الخارجية
فى مقابل . على السواء بسبب ميلهما التى تشييئ العمليات االجتماعية الوظيفية والبنائيةمن 

ذلك دعا إلى أن يضطلع علم االجتماع بدراسة األشكال والعمليات االجتماعية، حيث يقدم 
ويبدو أن هذا . الصياغة النظرية للتدفق المستمر والالنهائى للعمليات والعالقات االجتماعية

وقد ". الحضارة"وليس " عملية قيام الحضارة"لسبب فى أنه اختار لكتابه عنوان هو ا
تعرضت أعمال إلياس للنقد انطالقًا من اعتبارين أساسيين، أولهما، عدم وضوح اآللية أو 

ثانيهما، عدم استناد نظريته إلى . األسباب التى تكمن وراء إنتاج عمليات قيام الحضارة
، على اعتبار أن المجتمعات الحديثة اليوم تبدو بعيدة أشد البعد عن شواهد إمبيريقية تدعمها

  .التحضر بسبب انتشار العنف والوحشية فى آل مناحى الحياة اليومية

، المنشور "ما هو علم االجتماع"آتاب : وأخيرًا نذآر من بين مؤلفاته األخرى العديدة
وحدة "، وآتاب )١٠٧(١٩٦٩الصادر عام " مجتمع المحكمة"، وآتاب )١٠٦(١٩٧٠عام 

، )١٠٩(١٩٧٨المنشور " االلتزام والتباعد"، وآتاب )١٠٨(١٩٨٢المنشور عام " المحتضر
  .)١١٠(١٩٨٤، المنشور "مقال عن الزمن"وأخيرًا 

 Imperialism      اإلمبريالية

، ويعود أصل Empire-ismنزعة تكوين إمبراطورية : يعنى المصطلح حرفيًا



 

  

لقرن التاسع عشر لإلشارة إلى الطموحات العسكرية والسياسية لى ستينيات اإاستخدامه 
لنابليون الثالث فى فرنسا، ثم استخدم فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى بشكل عام، بما 

وقد اضطرد . فى ذلك المنافسة العسكرية والسيطرة على المستعمرات فى أفريقيا وآسيا
على اإلشارة إلى الهيمنة االستعمارية التى  استخدامه فى الوقت الحالى بحيث يكاد يقتصر

  .لالستعمارتمارسها الدول األآثر تقدمًا، ومن ثم أصبح مرادفًا 

وتحاول النظريات الخاصة باإلمبريالية أن تقدم تفسيرًا التساع الهيمنة األوروبية 
  . وتنقسم هذه النظريات إلى ثالث فئات واسعة. ١٨٧٠بعد عام 

التى تستند، إلى حد شومبيتر، ولوجية التى قدمها جوزيف النظرية السوسي: أوًال
وترى هذه النظرية أن السياسات اإلمبيريالية غير . آبير، على تراث الفكر الليبرالى

وتقدم تحليًال لإلمبريالية بوصفها تعبيرًا عن وجود فئة اجتماعية .ضرورية ومضادة لإلنتاج
سمالية، داخل األقطار االمبريالية، أى تنتمى إلى مرحلة ماقبل الصناعة وما قبل الرأ

ارستقراطية عسكرية وإقطاعية، يدفعهم وضعهم االجتماعى وآذا أسالفهم األصليون إلى 
  . شئ ليس فى صالح المجتمع الرأسمالى

والنظريات االقتصادية عمومًا فترى أن اإلمبريالية  المارآسيةأما النظريات : ثانيًا
ومن . لرأسمالى واآلفاق التى وصل إليها داخل الدول المتقدمةتعد نتاجًا ضروريًا للتصنيع ا

ثم تمثل اإلمبريالية السعى إما إلى البحث عن أسواق، أو عن مجتمعات تنتمى لمرحلة ماقبل 
. الرأسمالية إلخضاعها، أو عن أيد عاملة ذات أجور منخفضة، أو عن عوائد استثمار أعلى

وأن نهايتها ، "الرأسماليةأعلى مراحل "لينين عند ) بمعنى االستعمار(وتمثل اإلمبريالية 
  . سوف تضع نهاية للرأسمالية بكاملها

وأخيرًا تنظر النظريات السياسية أو االستراتيجية الخاصة باإلمبريالية، إلى : ثالثًا
التوسع الذى حدث فى سبعينيات القرن التاسع عشر، بوصفه ظاهرة تاريخية تحاول الدول 

وعبر العديد من الميكانيزمات، إخضاع ) أآثرها أسباب غير اقتصادية(تعددة األقوى، ألسباب م
معنى ذلك أنه ال توجد ثمة أسباب اقتصادية أو رأسمالية بعينها . الدول األضعف لسيطرتها

 اإلمبراطورياتبهذا المعنى يمكن أن يمتد مصطلح اإلمبيريالية ليشمل . تفسر هذه الظاهرة
. ١٩٩٠الفارسية والرومانية، باإلضافة إلى الكتلة السوفيتية حتى عام القديمة، آاإلمبراطورية 

آما يشمل اإلمبراطوريات غير الرسمية، آتلك التى تأسست بموجب التأثير االقتصادى 
  .االستعمار الجديد: انظر أيضًا. للواليات المتحدة داخل أمريكا الالتينية



 

  

 Neo - Imperialismمبريالية الجديدةاإل

  .ستعمار الجديداال: انظر

 Empirical )      تجربى(إمبيريقى 

عندما يطلق مصطلح اإلمبيريقية على اآلراء،  أو بعض أنواع المشروعات البحثية، 
أو حتى على المداخل العامة فى البحث، فإنه يعنى فى آل تلك األحوال عالقة وثيقة بالخبرة 

يستخدم هذا المصطلح آمقابل لكل ما وفى بعض األحيان . الحسية، أو المالحظة، أو التجربة
أو ) قطعى(هو مجرد أو نظرى، وأحيانًا أخرى يستخدم آمقابل لكل ما هو دوجماطيقى 

أما استخداماته ذات الطابع االزدرائى أو التحقيرى فتعنى عدم االهتمام بالمبادئ .  مدرسى
بالنزعة منون ويعنى المصطلح فى نظر من يقبلونه، أى الذين يؤ .النظرياتالعامة أو 

االحتكام إلى الواقع، أو القابلية لالختبار والتمحيص، وذلك فى مقابل النزعة اإلمبيريقية، 
المولعة باالعتماد على المعرفة المستمدة من الكتب، أو التأمل الذى يحلق دون  المدرسية

  .االستناد إلى أى أساس

 Empiricimاإلمبيريقية ) النزعة( 

علم االجتماع فى الغالب استخداما فضفاضًا، لوصف نوع  يستخدم هذا المصطلح فى
والمالحظات على حساب تأمل ث يؤآد على أهمية تجميع الحقائق من التوجه فى البح

الذى أطلق على  االسمأما النزعة اإلمبيريقية بمعناها الدقيق فهى . المفاهيم والبحث النظرى
سياق الثورة العلمية التى شهدها القرن  ، فىالحديثةالتراث الفلسفى الذى تطور، فى صورته 

ومع أن آافة اإلمبيريقيين األوائل آانوا من دعاة العلم الجديد، إال أن اإلمبيريقية . السابع عشر
وفى علم االجتماع تبنى دعاة . تطورت بعد ذلك فى عالقة تكافل وثيق مع العلم الحديث

ى دعاة تطوير هذا العلم آفرع من المذهب الطبيعى النزعة اإلمبيريقية آمدخل فلسفى، أ
  .فروع العلم

وديفيد  لوك، آما يبدو فى مؤلفات جون (وقد آانت اإلمبيريقية فى صورها األولى 
فى المحل األول، أى نظرية فى طبيعة المعرفة  نظرية فى المعرفة) وغيرهماهيوم، 

ل وحدود عمله، وهى بهذا الوصف انطوت على نظرية فى العق. اإلنسانية ومجالها وحدودها
ولم يبق من اإلمبيريقية آنظرية فلسفية إال مقولة . علم النفس المعرفىسرعان ما حل محلها 

من ) بما يؤآد أو يعدل منها(أن المعرفة اإلنسانية الحقيقية تقتصر على ما يمكن اختباره فقط 
القبلية، أو  فما آان يعرف من قبل باسم المعرفة). اإلمبيريقية(خالل المالحظة التجريبية 



 

  

المعرفة المستقلة عن آل خبرة أصبح اآلن مقصورًا على القضايا التحليلية فقط، مثل 
المقوالت أو القضايا التى تطرح تعريفات للمفاهيم الفنية، أو آما صاغها هيوم تلك القضايا 

 وهكذا دافعت اإلمبيريقية دفاعًا قويًا عن المكانة". العالقات بين األفكار"التى توضح 
المتميزة للعلم بوصفه الشكل الوحيد الذى يمكن أن تنهض عليه المعرفة التى يمكن اختبارها 

على النقيض من ذلك تدعى المعرفة الثيولوجية . على ضوء المالحظة اإلمبيريقية والتجربة
التأملية الوصول إلى المعرفة عن طريق اإليمان أو الحواس أو العقل والميتافيزيقا 

  ".الخالص"

م حرص أصحاب النزعة اإلمبيريقية على أن يعبروا عن معارضتهم ورغ
للميتافيزيقا، إال أن البعض قد ذهب إلى القول بأن اإلمبيريقية ذاتها تحمل بداخلها شكًال من 

هى االنطباعات الحسية ) القابلة للمعرفة(أشكال الميتافيزيقا المضمرة، أى أن الوقائع المطلقة 
التى تختبر على أساسها آافة أنواع المعرفة الحقيقية أو ) يانات الحسيةأو الب(السريعة الزوال 

أما أآثر أشكال اإلمبيريقية راديكالية فهى تلك التى يمكن أن تثير . التى تدعى الحقيقة لنفسها
الشكوك حول إمكانية التوصل إلى معرفة موضوعات المعرفة العلمية، وآذلك إمكانية معرفة 

وهكذا اتجه الشكل المتميز من ). أو البادهة(وضوع الخبرة الفطرية األشياء والكائنات م
إمبيريقية القرن العشرين، وهو ما عرف باسم اإلمبيريقية المنطقية أو الوضعية المنطقية عند 

اتجه إلى مسايرة مظاهر عدم اليقين العميق التى روجتها ثورة أول القرن جماعة فيينا، 
ويمكن القول على وجه العموم أن أصحاب النزعة . ءالعشرين فى ميدان علم الفيزيا

اإلمبيريقية قد رفعوا مستوى التحقق اإلمبيريقى آوسيلة للدفاع عن العلم، وللتصدى لمزاعم 
الميتافيزيقا والالهوت فى المقام األول، ثم مواجهة المزاعم واألفكار شبه العلمية المعاصرة 

ها الرئيسية هى أن تؤدى هذه المهمة دون أن وآانت مشكلت. آالمارآسية والتحليل النفسى
  .تقضى على آافة، أو غالبية، أنواع المعرفة العلمية الحقيقية باستخدام نفس المعيار

 Logical Empricismاإلمبيريقية المنطقية

  .تحقق، جماعة فيينا: انظر

 Conformity         امتثال

لضغوط التى يتعرض لها تهتم دراسات علم النفس االجتماعى لالمتثال بدراسة ا
وقد قام سولومون . األفراد حتى يمتثلوا لتوقعات الجماعة أو المجتمع، أو التنظيم، أو القائد

تجارب آالسيكية تضمنت مجموعة دراسات  بإجراء -عالم النفس الجشطالتى األمريكى-آش 



 

  

حوصين حيث طلب من المف. للجماعات الصغيرة عن الضغوط االجتماعية الدافعة لالمتثال
عندما يطرح اآلخرون إجابة ) على سبيل المثال تحديد طول خط ما(اإلجابة على لغز محدد 

وقد اختار آثير من المبحوثين، فى ظل شعورهم بالضغط، اإلدالء بنفس . خاطئة تمامًا
على أية حال قاومت الغالبية العظمى الضغط نحو االمتثال، وحتى هؤالء . اإلجابة الخطأ
طرحوا تفسيرات مقبولة تبرر قيامهم بذلك، على الرغم من أنهم قد عبروا عن  الذين اقتنعوا

). )١١١(١٩٥٢علم النفس االجتماعى، الصادر عام : انظر آتابه(شكوآهم تجاه سلوآهم 
للكائنات اإلنسانية الطبيعة البشرية ويذهب آش إلى أن النتائج تعزز وجهة نظره عن 

قابل النظرة التقليدية التى آانت تعدهم سلبيين ومجرد باعتبارها آائنات رشيدة مبدعة فى م
استخدم روبرت ميرتون مفهوم االمتثال أيضًا فى آتابه . مستجيبين فقط للضغوط البيئية

، لإلشارة إلى تقبل األفراد )١١٢(١٩٦٨النظرية االجتماعية والبناء االجتماعى الصادر عام 
االمتثال : انظر أيضا. بولة لتحقيق هذه األهدافلألهداف الثقافية والوسائل المشروعة أو المق

  .السلوآى

 Behavioural Conformityاالمتثال السلوآى

ميل الفرد إلى أن يجعل أفعاله تلتزم بالمعايير السائدة، بغض النظر عن معتقداته 
ومن ثم فإنه يتميز عن الشخص الممتثل األصيل الذى يقر سلوآه ما يؤمن به من . الشخصية
وقد ذهب بعض المتخصصين فى علم االجتماع إلى القول بأن الشخصية الممتثلة تعد  .معايير

ذلك أن مثل هؤالء األشخاص يرغبون فى أن يكونوا محبوبين، وأن يكونوا . نمطًا متميزًا
موضع قبول أولئك الذين يعتبرونهم ذوى حيثية، وهكذا فإنهم يعكسون اتجاهات وسلوك 

ئك األشخاص من بين المعادين للسامية مثًال، فإن الشخص فلو آان أول. أقرانهم هؤالء
ومع ذلك، . الممتثل سوف يعبر عن اآلراء ويشارك فى الممارسات التى تتحيز ضد اليهود

ًال للحب وال يريدون أن وألن أصحاب مثل هذا النمط من الشخصية يريدون أن يكونوا مح
. اهاتهم نحو الجماعات الخارجية القريبةالكراهية، فإنهم يميلون إلى عدم تعميم اتجيمارسوا 

وهكذا سنالحظ فى المثال الذى سقناه، أن آراهية اليهود لن تنسحب على جماعة األقليات (
  ).الساللية األخرى

 Miscegenationامتزاج األجناس   

يدل على العالقات عرقى ، وهو مصطلح "امتزاج األعراق"يشير المعنى الحرفى إلى 
وفى بعض األنظمة، مثل . شأ بين أعراق مختلفة، السيما البيض والسودالجنسية التى تن



 

  

تحظى عملية امتزاج األجناس بتشجيع آبير بوصفها  )*(االستعمار البرتغالى والديانة البهائية
فى حين تنظر اإليديولوجيا العرقية . المصطنعةاإلثنية من وسائل التغلب على العوائق 

  .ء على اعتبار أنه مصدر لالنحطاط االجتماعى واالقتصادىلمفهوم امتزاج األجناس بازدرا

 Indexicality )الداللة(إمكانية التأشير 

  .اإلثنوميثودولوجيا: انظر

 Motherhood        أمومة

. مصطلح يشتمل على الممارسات الواقعية والداللة االجتماعية المرتبطة بكينونة األم
) الحالة(، واألمومة )العملية(ممارسة دور األم وقد اختلفت طبيعة االهتمام السوسيولوجى ب

ففيما قبل السبعينيات رآزت الدراسات إما على إنجاب األطفال آواقعة . عبر الزمن
، أو على تربية )حيث آانت النساء وليس الرجال هن دائمًا وحدة التحليل(ديموجرافية 

باعتباره يمثل إضافة عددية  وفى آال الحالتين، آان الطفل هو مناط االهتمام، إما. األطفال
فقد تم من ناحية تمحيص أنماط . للسكان أو باعتباره عضوًا بالغًا فى المجتمع مستقبًال

العمر عند الحمل، والتباعد بين المواليد، وحجم األسرة، واستخدام وسائل منع : الخصوبة
هتمام على أثر ومن ناحية أخرى، ترآز اال. الحمل، واألطفال غير الشرعيين، وما إلى ذلك

على سلوك الطفل، ومن ثم على سلوآه آشخص بالغ فى ) وبدرجة أقل أثر األب(األم 
وقد اعتمدت التحليالت السوسيولوجية على دراسات األنثروبولوجيين الثقافية . المستقبل

المقارنة ذات التأثير الواسع النطاق حول تربية األطفال، وعلى تحليالت علماء النفس 
وقد وضعت الدراسات ). وفى آال الحالتين آان التأثير الفرويدى قويًا(نمو الطفل المتعلقة ب

التنشئة االجتماعية السوسيولوجية تربية األطفال فى اإلطار المرجعى األآثر رحابة لعملية 
وهى عملية تحدث فى آل مراحل العمر وتنطوى على عدد من الفاعلين وليس الوالدين  -

وحيث أن هناك فروقًا . االجتماعية السائدة المعاييرب الفرد على تقبل فقط، ويتم خاللها تدري
إمبيريقية واضحة بين أدوار األم وأدوار األب، فقد أظهرت البحوث حول تنشئة األطفال 

ولكنها مالت ببساطة إلى اعتبارها من  نوعية، قدرًا من الوعى بوجود فروق 
قد بارسونز ة الكبرى، مثل تلك التى قدمها والحقيقة أن التحليالت السوسيولوجي.المسلمات

أآدت على الضرورة الوظيفية لدور المرأة فى رعاية األطفال فى إطار المنزل للمجتمعات 

                                                           
ة) *( ة ديني ر   حرآ دة البش ى وح د عل ر، وتؤآ ع عش رن التاس ان الق ران إب ى إي أت ف يعية نش ش

 )المحرر.(الروحية



 

  

  .الصناعية المتقدمة

فى السبعينيات تأثيرًا واضحًا على الدراسة  الحرآة النسويةوقد مارست 
عمل بين الوالدين، على الرغم من السوسيولوجية لألمومة، حيث أخضعت للنقد فكرة تقسيم ال

. أن الدراسات قد أظهرت، ومازالت تظهر، أن معظم عبء الدعاية الوالدية يقع على النساء
 . باألبوةوقد آان أحد اآلثار المترتبة على هذا االهتمام بالفروق النوعية هو بروز االهتمام 

باألم آمنتج لألطفال إلى األم وعلى ذات المنوال تحول اهتمام الحرآة النسوية من االهتمام 
فقد : ثانيًا. وقد نتج عن ذلك أن خبرة األمومة قد احتلت األهمية المرآزية فى الدراسة. نفسها

تم االهتمام بتأثير وداللة األمومة على وضعية المرأة فى المجتمع وعلى التقسيم النوعى 
النساء فى عمليات إنجاب وقد تم دراسة خبرة . للعمل من جانب عدد من النظريات النسوية

وتربية األطفال وداللة األمومة بالنسبة لهوية المرأة، والضغوط الثقافية لإلنجاب من جانب 
عدد من الدراسات اإلمبيريقية، وعلى وجه الخصوص تلك التى قامت بها آن أوآلى 

Oakley .هن رغبة وقد تحدى العديد من هذه الدراسات االدعاء الشائع القائل بأن النساء لدي
غريزية نحو إنجاب األطفال ورعايتهم، آما أخضع للتمحيص أيضًا عدم الرضا واإلحباطات 

وليس من . المرتبطة باألمومة، وبخاصة إذا آان عالم المرأة يقتصر على جدران المنزل
المستغرب أن بعض منظرى النسوية قد ذهب إلى القول بأن العملية البيولوجية للحمل هى 

سى لقهر المرأة، وهى وجهة النظر التى تجد أآمل تعبير عنها فى مؤلف نانسى المصدر الرئي
ومع ذلك فقد أثارت مثل هذه . )١١٣(١٩٧٨الصادر عام " إعادة إنتاج األمومة: "شودورو

االدعاءات خالفات حامية حولها، آما أن رؤى دعاة النسوية حول داللة وقيمة األمومة فى 
  .الحرمان من األم: انظر أيضا. لجدل مازال مشتعًال تزال موضوعًا حياة النساء ما

 Ego            األنا

  .التحليل النفسى: انظر

 Self, The Self      األنا

  .الذات: انظر

 Superego          األنا األعلى

  .التحليل النفسى: انظر

 Ego - Centerism )التمرآز حول الذات(أنانية 

كر أو األخالق يكون الفرد فيها فى حالة هى عبارة عن مرحلة من مراحل تطور الف



 

  

ويستخدم هذا المفهوم على نطاق واسع فى آتابات علماء النفس . ترآز آامل حول ذاته
  .  Lawrence Kohlbergولورانس آولبرج بياجيه االجتماعى أمثال جان 

 Extroversion and Introversionاالنبساط واالنطواء 

ذات تاريخ طويل، وإن لم يشع المصطلح نفسه إال ة الشخصيثنائية تستخدم فى دراسات 
بالسلوك الودود ) ويعنى حرفيًا التوجه نحو الخارج(ويتسم االنبساط . فى القرن التاسع عشر فقط

على حين يتسم االنطواء بالسلوك التأملى، . الذى يتصف باالجتماعية والحيوية واالندفاع
االنبساط بالميول الهستيرية، يونج ارل جوستاف وقد ربط عالم النفس آ. واالنسحابى والمسئول

بينما ربط االنطواء باالآتئاب والقلق، وهذا التناقض هو الذى يقوم عليه تمييزه بين أنماط 
فى تعريف بعدين القياس النفسى والتحليل العاملى واستخدم هانز أيزنك أساليب . الشخصية

ويحتل آل فرد مكانًا ما . آلخر االنطواءرئيسيين للشخصية، وسمى أحد البعدين االنبساط، وا
على المتصل الذى يصل بين هذين القطبين، بحيث يسمح لنا هذان المحوران بتحديد موضع 

  .الفروق بين الشخصيات، والتعرف على آل نمط من أنماط الشخصية

 Production           اإلنتاج

ويعتقد دائمًا . خدماتتحويل الموارد، بما فيها عنصرى الزمن والمجهود، إلى سلع و
أن الموارد من الندرة بحيث ال تسمح بتوفير آل االحتياجات وتلبية آل المطالب، ومن هنا 

آذلك نالحظ أن تكاليف اختيار . اإلنتاجيةجاء التأآيد على آفاءة عملية اإلنتاج، أو على 
ة االستخدامات تقاس باألموال التى أنفقت عليها، وإنما بتكلفة فرص بعض السلع والخدمات ال
  .جمالىالناتج القومى اإل: انظر أيضا. البديلة للموارد المتاحة

 Machine Productionإنتاج اآللة، اإلنتاج اآللى

  .نظام المصنع، الصناعية: انظر

 Petty Commodity Production) أو الثانوية(إنتاج السلع التافهة 

وسائل فيه المنتج هو صاحب  يكون اإلنتاجمفهوم مارآسى يشير إلى شكل من أشكال 
أو مالكها الفعلى، وتكون السلع أو الخدمات التى يتم إنتاجها من ذلك النوع الذى يتم اإلنتاج 

باستئجار عمالة مأجورة، وإن آان يمكن أن  -عادة-طرحه فى السوق، وال يقوم فيه المنتج 
حجم اإلنتاج  وفى هذا النظام يكون. يستخدم مجهود بعض أفراد أسرته دون دفع أجر

وقد استخدم المصطلح بهذا المفهوم على نطاق . يذآر رأسمالىيوجد تراآم  محدودًا، وال



 

  

: انظر أيضا. واسع فى دراسة الفالحين، والزراعة العائلية، وورش الصناعات اليدوية
  .السلعى الصغير اإلنتاج

 Commodification, Commoditization إنتاج السلع للسوق

من خالل (طلح داخل النظرية المارآسية إلى إنتاج السلع للتبادل يشير هذا المص
فهو يشير إلى التحول من قيم االستخدام .آمقابل لالستخدام المباشر بواسطة المنتج) السوق

-ويشير المصطلح . إلى قيم التبادل، األمر الذى آان إيذانًا بحدوث تغير فى عالقات اإلنتاج
العملية التى من خاللها تنتقل السلع والخدمات التى آانت إلى  -إذا شئنا صياغة تقليدية

وتستخدم هذه المصطلحات . تستخدم فى الماضى لإلعاشة، تنتقل إلى السوق لتباع وتشترى
الفالحون الذين  -على سبيل المثال-، حيث يبدأ العالم الثالثعلى نطاق واسع فى دراسات 

  .تقديس السلع :انظر.يع إنتاجهم نقديًاآانوا فى الماضى ينتجون لإلعاشة، يبدأون فى ب

 Simple Commodity Productionاإلنتاج السلعى الصغير    

مفهوم مشتق من المارآسية يشير إلى إنتاج السلع التى ليس لها فائض قيمه، أى بدون 
وهو مفهوم مشابه، إن لم يكن مرادفًا، لمفهوم آخر هو . عمالة مأجورة أو أرباح رأسمالية

على الرغم من أن بعض المارآسيين يرون أن المفهوم ، )أو الثانوية(السلع التافهة إنتاج "
وقد استخدم هذا . هو مفهوم منطقى وليس إمبيريقيًا أو تاريخيًا -على خالف الثانى-األول 

  .أآثر مما استخدمه آارل مارآس نفسه إنجلزالمفهوم فريدريك 

 Capital-Intensive Production اإلنتاج آثيف رأس المال

اآلالت، (لرأس المال والنصيب النسبى اإلنتاج، يشير هذا المصطلح إلى تقنيات 
ويشيع استخدام . بمعدل رأس المال للعمل مقاسًاالعمل، بالنسبة إلى ) والمعدات، والمخزون

وبحث تأثيراتها على نمو العمالة فى  التصنيعالتعبير فى أدبيات التنمية لوسم طبيعة عملية 
  .المخرجات مقابل

 Flexible Productionاإلنتاج المرن

  .العمل المرن: انظر

 Productivity      اإلنتاجية 

وآال العنصرين ليس من السهل قياسه قياسًا آامًال أو . نسبة المخرجات إلى المدخالت
فمدخل العمل مثًال يمكن . متسقًا عبر الزمن، فكثيرًا ما يتم تحويل آل منهما إلى قيم نقدية



 

  

لتعبير عنه بعدد العمال، أو العدد اإلجمالى لساعات العمل التى أنفقت، أو تكاليف األجور فى ا
وهناك اختيارات مماثلة يمكن التوصل إليها بالنسبة لعوامل اإلنتاج . خالل فترة معينة

مثل عدد الوحدات (أما عناصر المخرجات فيمكن قياسها بعدة طرق، بعضها مادى . األخرى
ومن الممكن أن ). مثل سعر البيع أو القيمة المضافة(، وبعضها ذو بعد قيمى )تاجهاالتى يتم إن

ومن النماذج الشائعة . تؤدى المقاييس المختلفة إلى اختالفات آبيرة فى القيم النهائية لإلنتاجية
حجم المخرجات لكل ساعة عمل إنسانى، أو لكل ساعة آلة، أو قيمة المبيعات لكل دوالر أنفق 

  .عمل، أو لكل دوالر استثمر فى هذا اإلنتاجعلى ال

 Suicide        االنتحار

فى دراسته دورآايم وعرفه إميل . يعرف عادة بأنه قتل الشخص نفسه عمدًا
آل حالة وفاة تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن : "بأنه )١١٤()١٨٩٧(الكالسيكية االنتحار 

ه يعرف أن هذا الفعل سوف يؤدى إلى هذه فعل إيجابى أو سلبى من جانب الضحية نفسها، ألن
وقد اختلف الباحثون فيما إذا آان دورآايم قد اشترط أن يكون الموت عمديًا أم ال، ". النتيجة

وهكذا نجد أنه وّسع تعريف االنتحار، .على أساس أنه من الصعب معرفة نوايا الشخص
ة، حيث ال تكون هناك بحيث جعله يشمل على سبيل المثال الموت بسبب األفعال البطولي
  .فرصة للنجاة، ولكن ال يوجد نية واضحة ومؤآدة لقتل الشخص نفسه

وقد اختار دورآايم دراسة االنتحار ألنه بدا واضحًا أنه يقدم إيضاحًا ممتازًا ألهمية 
فهو شأن خاص فى الظاهر، وفعل فردى، ولكنه يخضع بنفس : التفسير السوسيولوجى وفائدته

وقد أصر دورآايم .ؤثرات االجتماعية ويتطلب تفسيرًا سوسيولوجيًا متميزًاالقدر للقوى والم
على أن الميل إلى االنتحار ال يرجع إلى الحالة النفسية للفرد، أو سمات البيئة المادية المحيطة 

فاالنتحار آفعل . به، وإنما يرجع فى المقام األول إلى طبيعة عالقة الفرد المنتحر بالمجتمع
حالة من حاالت فشل التضامن االجتماعى ويشير أيضًا إلى قصور فى  - فى رأيه- فردى يمثل 

وقد ميز دورآايم بين ثالثة أنماط رئيسية لالنتحار تبعًا . فاعلية الروابط االجتماعية القائمة
فنمطا االنتحار اإليثارى واألنانى يرجعان إلى عالقات الفرد بالمثل العليا . للسبب الدافع إليه

ففى حالة االنتحار اإليثارى تكون درجة تكامل الفرد فى المجتمع أقوى . االجتماعية واألهداف
على نحو ما (مما ينبغى، وهذا المجتمع يشجعه، بل إنه قد يطلب من الفرد التضحية بحياته 
أما االنتحار ). يحدث عندما يتوقع من الزوجة التى يموت عنها زوجها أن تقدم على االنتحار

على العكس من ذلك، يشير إلى ضعف درجة تكامل الفرد فى المجتمع، مما يعنى  األنانى فهو،
عدم خضوعه للقوى الجمعية التى تمنع االنتحار، بل إنه فى الواقع يعانى من العزلة والتباعد 

  .الذى يؤدى إلى هذا االنتحار أو يحفز إليه



 

  

التنظيم االجتماعى  الذى يرجع إلى -أو الالمعيارى-وهناك أخيرًا االنتحار األنومى 
فى المجتمع، ) أو فقدان المعايير(فحيث تزداد درجة الالمعيارية . لرغبات الفرد وطموحاته

  .تزداد عواطف األفراد، وطموحاتهم، ورغباتهم إلى الحد الذى يعجزون فيه عن إشباعها

ار من ناحية تعريفه لالنتح: وقد وجه النقد إلى تحليل دورآايم لالنتحار من نواح عدة
والتضارب بين تعريفه هذا من ناحية، والتعريف المستخدم فى إحصاءات االنتحار التى 

آما وجه النقد إلى تصنيفه ألنماط االنتحار تبعًا . استخدمها فى بحثه ليثبت بها وجهة نظره
، حيث يدخل ضمن ذلك )يعرف بالتصنيف اإلتيولوجى أى تبعًا لألسباب أو ما(للسبب 

آما أخذ عليه ذلك . العّلية التى يسعى إلى إثباتها وإقامة الدليل عليهاالتصنيف العالقات 
حيث آان (التمييز الذى اتخذ شكل االستقطاب الحاد بين التفسير االجتماعى والتفسير النفسى 

وانتقد بسبب استخدامه بيانات إجمالية لالستدالل ). ينبغى أن يفترض التكامل بين التفسيرين
  ).الوهم البيئىوهو مايعرف باسم (د من الناس منها على أفعال آحا

واتجه تيار رئيس من البحث السوسيولوجى بعد ذلك إلى تناول حدود اإلحصاءات 
وقد تأثر جاك دوجالس بآراء المنظور التفاعلى واإلثنوميثودولوجيا . الرسمية عن االنتحار

ار الصادر عام المعانى االجتماعية لالنتح: حين ذهب فى آتابه) منهجية الجماعة(
إلى أن مفهوم الفعل الذى يعرف بأنه انتحار أو يعامل على أنه انتحار يختلف من  )١١٥()١٩٦٧(

ثقافة ألخرى، مما دفعه إلى االرتياب فى المقارنات التى تعقد بين معدالت االنتحار عبر 
وصل إليها آما ارتاب أيضًا فى بيانات االنتحار التى يت. الثقافات وعبر العصور التاريخية

ومع ذلك فال يترتب . ويقررها محققون مختلفون ممن يتناولون أسباب الوفيات المشتبه فيها
على ذلك القول بأن إحصاءات االنتحار القيمة لها فى تحليل األسباب االجتماعية لالنتحار، 

يؤخذ فى فالبد أن . وإنما يتعين، فى ضوء تلك التحفظات، تناولها بالمزيد من العناية والتدقيق
االعتبار تأثير العوامل االجتماعية والثقافية على عملية إعداد إحصاءات االنتحار نفسها، 

  .وبالطبع أيضا تأثيرها على عملية اإلقدام على االنتحار

ولكن من الالفت للنظر أن تراث دورآايم ظل قائمًا ومستمرًا بعده بأمد طويل، وقامت 
مبيريقية على صحة أفكاره وللتدليل على تأثير العوامل دراسات عدة بتقديم بعض الشواهد اإل

  ).آالبطالة مثال(االجتماعية على معدالت االنتحار 

ومن التطورات المهمة التى طرأت فى هذا الميدان ذلك االنتباه إلى محاوالت الشروع 
د ، الذى آثيرًا ما اعتبر ظاهرة مختلفة أشpara suicideفى االنتحار أو ادعاء االنتحار 

االختالف عن محاولة االنتحار الناجحة، وأنه يمثل صرخة من الشخص طلبًا للمعونة أو 



 

  

وإن آان بعض الباحثين قد ذهب إلى أن التمييز بين الشروع فى االنتحار . المساعدة
واالنتحار الناجح مسألة احتمال ال أآثر، وأنه من الخطأ استبعاد حاالت االنتحار غير الناجح 

  .ن التحليلم) أى الشروع(

ويمكن للقارئ أن يجد عرضًا وافيا لألساس النظرى والكفاءة اإلمبيريقية لتفسير 
  )١١٦(.١٩٧٦الصادر عام " االنتحار عند دورآايم"دورآايم فى مؤلف ويتنى بوب 

 Alturistic Suicideاالنتحار اإليثارى أو الغيرى

  االنتحار: انظر

 Anomic Suicideاالنتحار الالمعيارى

  .الالمعيارية :انظر

 Natural Selectionاالنتخاب الطبيعى

  .الداروينية: انظر

  Internetاإلنترنت                   

التى ) تعرف أيضا باسم شبكة االتصاالت العالمية(شبكة عالمية من الحاسبات اآللية 
كة، وهى تسمح للكافة بالدخول إلى أعداد متزايدة باضطراد من المواقع الفردية على تلك الشب
محتويات : المواقع التى تقدم عمليا معلومات عن أى شئ وعن آل شئ، تشمل من بين ما تشمل 

الصحف اليومية، وأسعار السلع فى مختلف المتاجر المحلية والخارجية، ومقتنيات المكتبات 
العامة، وأخبار الرياضة، والقيل والقال، والصور والموضوعات الجنسية، وآذلك ما يعرف 

التى من خاللها يستطيع الناس االتصال ببعضهم البعض عبر الشبكة (مواقع الدردشة :  باسم
  ) .عن هواياتهم، وميولهم، وآرائهم فى شتى الشئون

فقد طورتها . والطريف أن اإلنترنت آانت فى بادئ أمرها إحدى ثمار الحرب الباردة 
لتبادل المعلومات وحماية  فى البداية حكومة الواليات المتحدة إبان السبعينيات آأداة

ولكن هذه الشبكة سرعان ما تطورت خالل . االتصاالت فى حالة حدوث هجوم نووى 
الثمانينيات، حيث تحولت فى بادئ األمر إلى شبكة لتبادل المعلومات بين األآاديميين، ثم 

صيا تطورت بعد ذلك إلى وسيلة لإلتصاالت اإللكترونية بين الكافة، ممن يملكون حاسبا شخ
حوالى  ١٩٥٥وقد بلغ عدد الناس الذين آانوا يستخدمون تلك الشبكة فى عام. وخط تليفون 

، ارتفع هذا العدد إلى أربعين مليون ١٩٩٧وبعد عامين فقط، أى فى عام . مليون فرد تقريبا 



 

  

 ١٩٩٣أما بالنسبة لعدد الصفحات المتاحة على الشبكة فقد ارتفعت خالل الفترة من عام . فرد
وأغلب . صفحة إلى أآثر من ثالثين مليون صفحة  ١٣٠٫٠٠٠من حوالى ١٩٩٧عام إلى 

الموضوعات الجنسية، آظاهرة نادرة، " نوادى"يستثنى من ذلك (تلك المواقع متاح مجانا 
  ).حيث تكون العضوية نظير رسم شهرى أو سنوى

 المتوفرة للحصول" معدات البحث"ويعتمد معظم مستخدمى الشبكة على آثير من 
وتلك المعدات عبارة عن أجهزة حاسب سريعة، تقدم لمستخدمها قوائم . على المعلومات 

منظمة للمواقع المتصلة بالموضوع على الشبكة، سواء تبعا لذآر اسم الموضوع أو الكلمات 
ولتكن (فإذا آتب المستخدم على الجهاز اسم إحدى الشرآات المتعددة الجنسية . المفتاحية 

، فسوف تظهر له على الفور عشرات المواقع التى )ن اليابانية العالميةشرآة نيسا: مثال
تزوده بمعلومات عن منتجات الشرآة فى ذلك الوقت، وأدائـها االقتصادى، وقدراتها 

، أى تديره "رسميا"وقد يكون أغلب تلك المواقع . الخ...الصناعية، ومنافذ البيع بالتجزئة 
ن بعضها اآلخر قد يكون مواقع غير رسمية يديرها الشرآة نفسها أو بعض وآالئها، ولك

  .محبو الشرآة والمتحمسون لها 

وإن . والمالحظ أن استخدام شبكة اإلنترنت ينمو باضطراد آبير فى شتى أنحاء العالم 
إذ يرى البعض . آان هناك خالف حول الدالالت االجتماعية للنمو المضطرد لتلك الظاهرة 

اختراع  -مثال  -جاز تكنولوجى فى القرن العشرين، يماثل أن اإلنترنت تمثل أعظم إن
ذلك أنه بوسع تلك الشبكة أن تغير طرق األداء االقتصادى . الطباعة، بل واختراع الكهرباء 

حيث تتاح للعمالء فرص متزايدة للبحث فى (فى المجتمع، مثال عن طريق خفض األسعار 
حيث (ا يمكن أن تؤدى إلى خفض األجور ، آما أنه)شتى أنحاء العالم عن أرخص المنتجات

، وقد )رخيصة أسواق عمليصبح من الممكن أداء بعض المهام عبر الشبكة اإللكترونية فى 
وهناك بعض الشرآات التى توآل بعض . تيسر لبعض الناس أداء عملهم وهم فى منازلهم 

إلى مقاولين من ) امثل إدارة سجالت العاملين به(األعمال اإلدارية الروتينية الخاصة بها 
وتستطيع تلك . بواسطة اإلنترنت العالم الثالثالباطن فى بعض الوآاالت المختصة فى بالد 

قل مما يتقاضاه نظراؤهم فى الوآاالت أن توظف بها مستخدمى آمبيوتر يتقاضون أجورا أ
ء مثل شرا(وقد ازدادت فى اآلونة األخيرة فرص الشراء عبر الشبكة اإللكترونية . الغرب

على نظام البيع  ، وهو أمر من شأنه أن يؤثر)تذاآر الطيران من شرآات الطيران مباشرة
التكنولوجى الناشئ عن ذلك يمكن  االنكماشوتذهب بعض التنبؤات إلى أن . بالتجزئة وبنائه

  .خالل العقد القادم % ٣٠أو  ٢٥أن يخفض األسعار بمقدار 



 

  

ومن شأن ذلك أن . فيها عن عمل  موقعا يمكن البحث ٣٥٠٠وهناك آذلك أآثر من 
يؤثر على سوق العمل فى الواليات المتحدة، حيث يصبح بوسع الناس الذين يعيشون فى 
مناطق الساحل الشرقى البحث عن الوظائف الشاغرة فى مناطق الساحل الغربى التى لم يكن 

ن الزيادة آما أ. أن يعرفوا بأمرها، والعكس بالعكس أيضا  -دون ذلك  -من الممكن لهم 
يمكن ) بما فى ذلك الصحف واألفالم المتاحة على الشبكة(المضطردة فى المنتجات الرقمية 

أن تؤدى إلى تسجيل أرقام وبيانات عن النشاط االقتصادى تقل عما يمكن تسجيله بالطرق 
، آما أنها يمكن أن تجعل من الصعب على الحكومات )اإلجمالى القومى الناتجمثل (التقليدية 

ويرى بعض الدارسين أن وجود تلك الشبكة من شأنه أن يقلل . اية بعض أنواع الضرائب جب
بمواقع المعلومات المتاحة على الشبكة  االتصالإذ أن الشمولية، من فرص نجاح النظم 

آما ذهبت بعض . يمكن أن يمثل عامال مناوئا آلثار الدعاية السياسية التى تبثها تلك النظم 
ديموقراطية صدد إلى أن تلك الشبكة يمكن أن يخلق أشكاال جديدة من اآلراء فى هذا ال

  .فى غضون المستقبل القريب المشارآة

أما المتشككون فى قيمة تلك الشبكة فيذهبون إلى أن الجانب األآبر من المعلومات 
على  -آما يرون أيضا أن عضوية الشبكة . المتاحة على مواقع الشبكة ثانوية أو قليلة الشأن 

معدل أو (تقتصر على أولئك الذين يملكون حاسبا آليا شخصيا، ومودم  -المستوى العالمى 
لوصل ذلك الحاسب بشبكة التليفونات العالمية، والذين بوسعهم تحمل تكاليف تشغيل ) آاشف

 -على سبيل المثال  -ويقدر عدد من يملكون أجهزة حاسب شخصية فى بريطانيا . آل ذلك 
ويالحظ أن أآثر من ) . مليون أسرة تقتنى أجهزة تلفزيون ٢٢بين (  بحوالى مليونى فرد

آما أن . عشرين دولة، هى األغنى فى العالممن مواقع اإلنترنت توجد فى سبعة و% ٩٦
من هنا يمكن أن . إجادة اللغة اإلنجليزية إجادة تامة تعد شرطا ضروريا الستخدام الشبكة 

جديد من تقسيم العمل الدولى، ينجم عنه وجود  تؤدى ثورة المعلومات تلك إلى خلق نوع
، وغالبية من البالد "الثراء المعلوماتى"مجموعة صغيرة من البالد واألفراد الذين يملكون 

واألفراد الذين ال يملكون شيئًا منها، ومن ثم يجردون من ذلك الشكل الخاص من أشكال 
م تلك الشبكة يبدو أنها على شفا ونجد عالوة على هذا أن أجهزة الحاسب التى تخد .القوة

ويفرض ذلك العمل المستمر من . بسبب الزيادة الفائقة فى األحمال الواقعة عليها  االنهيار
إذ أن مستخدمى الشبكة آثيرا ما يشكون . أجل تحقيق زيادة مضطردة فى آفاءة تلك األجهزة 

  . من زيادة المعلومات عن طاقة األجهزة

من الشواهد ما يوحى بأنه يجرى مواجهة بعض تلك  -تلك السطور  وقت آتابة -وهناك اآلن 



 

  

" حاسبات الشبكات"المشكالت ونواحى القصور، وذلك عن طريق إنتاج ضخم من 
، وجعل التلفزيون الوسيلة األساسية )أى التى ال تتضمن تلك القطع المكلفة(الرخيصة الثمن 

أن يجعل اإلنترنت مصدرا -ثإن حد-ومن شأن ذلك . التى تصلح للدخول على الشبكة
حل مشكلة تدبير  -عالوة على ذلك-وإذا تيسر. للمعلومات يمكن الكافة التعامل معه فعًال

وسيلة مضمونة لدفع أثمان السلع التى يتم شراؤها عن طريق الشبكة ، فمن المؤآد أن ذلك 
 األسواقسيؤدى إلى زيادة فائقة فى فرص وإمكانيات تطوير أسواق التجزئة وغيرها من 

ومن الممكن للقارئ أن يجد عرضا لتاريخ اإلنترنت، وداللتها . تطويرا حقيقيًا مؤثرًا
المحتملة لتنظيم العمل، ووقت الفراغ، والقضايا السياسية المختلفة فى مؤلف روب شيلدز 

المجتمع : انظر آذلك) ١١٦-١(١٩٩٦ثقافات اإلنترنت، والصادر عام : المعنون) محرر(
 .واالتصال المنظم بمقر المؤسسةالسبرنطيقى، 



 

  

 Bilateral Descentانتساب ثنائى  

  .)األصل(جماعات النسب : انظر

 Patrilineal          االنتساب لألب

ولهذا يستخدم . ليعنى تتبع القرابة فى خط الذآور القرابةمصطلح يستخدم فى نظرية 
وجماعة . ليدل على نفس المعنى) أى من جهة األب( القريب العاصبأيضًا مصطلح 
ترجع نسبها إلى سلف ذآر واحد، وتتصرف آجماعة جماعة نسب ى االنتساب لألب ه

توارث وتعتمد نظم االنتساب لألب علىمبدأ . موحدة عندما تتطلب الظروف السياسية ذلك
ومع ذلك، فعضوية الجماعة القرابية، شأنها . والمكانة من األب إلى ابنه الشرعى الملكية

قية وحدها، وإنما يمكن اآتسابها بالطرق شأن الشرعية، ال ترجع إلى روابط الدم الحقي
  .االجتماعية أيضًا

 Diffusion, Diffusionismانتشار، مذهب االنتشار

إلى أخرى فى أثناء االتصال ثقافة يشير المصطلح إلى انتشار العناصر الثقافية من 
شر وقد تطورت نظرية االنتشار إّبان القرنين الثامن ع. بين الجماعات الثقافية المختلفة

، رغم اهتمام آليهما بالبحـث فى أصول الثقافة النظرية التطوريةوالتاسع عشر فى مواجهة 
تاريخ النظرية "فى آتابة ( لوىوينظر العلماء االنتشاريون، مثل روبرت . اإلنسانية

، ينظرون إلى الثقافة باعتبارها خليطًا من العناصر )١١٧()١٩٣٧الصادر عام " اإلثنولوجية
ويرون أن السمات األرقى غالبًا ما تنتشر انطالقًا من المرآز، شأنها شأن المستعارة، 

ويرون أنه يمكن . التموجات التى تتولد وتتسع حين إلقاء قطعة من الحجر فى برآة الماء
إعادة رسم صورة لحرآة هذه العناصر على أساس االفتراض بأن العناصر األوسع انتشارًا 

  .هى العناصر األقدم عمرًا

حاول بعض االنتشاريين إثبات أن جميع الثفافات اإلنسانية قد نبعت من مكان  وقد
وإزاء أوجه الشبه بين معابد حضارة . واحد، ثم انتشرت منه عن طريق عمليات االنتشار

عاش من (وأهرامات قدماء المصريين ذهب عالما األنثروبولوجيا بيرى ) فى المكسيك(المايا 
إلى ) ١٩٣٧حتى  ١٨٧١عاش من ( Elliot Smithث وإليوت سمي) ١٩٤٩حتى  ١٨٨٧

انظر، على سبيل المثال، آتاب بيرى، نمو (القول بأن مصر هى نبع آل الثقافات اإلنسانية 
  .)١١٨()١٩٢٦الحضارة، 

غير أن علم األنثروبولوجيا قد تجاوز إلى حد بعيد هذا الخالف ناظرًا إلى معظم 



 

  

آما تأخذ . باعتبارها قد نمت نموًا مستقًال العناصر الثقافية فى المناطق المتباينة
من هذا . األنثروبولوجيا على االنتشاريين حرصهم على انتزاع المنتوجات الثقافية من سياقها

أنه على الرغم من أوجه الشبه فى الشكل بين معابد المايا وأهرامات قدماء المصريين، : مثًال
ومع ذلك فإن بعض .  ا تمام االختالففإن الوظائف الدينية لكل منهما تختلف عن بعضه

االهتمامات التى آان يهتم بها االنتشاريون فى األصل مازالت محل اهتمام المدرسة 
  .التاريخية فى األنثروبولوجيا األمريكية

 Cultural Diffusionانتشار ثقافى

  .المادة السابقة: انظر

 Medicalizationانتشار الطابع الطبى

حيث يرمز  فوآو، وميشيل  Ivon Illichيد إيفان إليشن مفهوم نال شهرته على 
المصطلح بصفة عامة إلى ذيوع أنشطة مهنة الطب، مثال ذلك اهتمامها المضطرد بعمليات 

ويفترض فى القوة العظمى عادة سعيها وراء المزيد من . تتعلق بأمور الوالدة واالحتضار
لة على االستراتيجيات التوسعية لهذا السبب يمكن للمصطلح أن يستخدم للدال. االنتشار

  .واإلمبريالية

 Intelligentsia )طليعة المثقفين(إنتلجنسيا 

- يطلق هذا المصطلح، بشكل فضفاض، على أى شريحة متعلمة داخل المجتمع تهتم 
وبمرور الزمن أصبح استخدام هذا المفهوم . المثقفين والمديرينوتضم فى الغالب  -بالفكر

لرغم من أن االستخدام األصلى للمفهوم يختلف عن استخدامه فى السياق أآثر تحديدًا، على ا
حيث تختلف اإلنتلجنسيا فى آال البلدين، . البولندى والروسى أوائل القرن التاسع عشر

  .بوصفها فئة اجتماعية، بفعل ظروف تاريخية واضحة

قطاعية فاإلنتلجنسيا الروسية، التى تشكلت من عناصر آانت تنتمى إلى الطبقات اإل
التى آانت قائمة فى روسيا خالل القرن التاسع عشر، آانت تقع فى البداية على تخوم طبقتى 

) االنغالق: انظر مادة(غير أن عمليات إدماجهم . الفالحينالقيصرية وجماهير  األوتوقراطية
ثم أضافت الطبقة االرستقراطية اإلقطاعية المتوسطة، قد استعارت بعض شمائل وعادات 

ا فيما بعد رخصة المؤهالت التعليمية، التى حلت محل المؤهالت العسكرية وغيرها من اليه
وقد عملت هاتان الخاصيتان على فصم عرى هذه الفئة عن بقية فئات المجتمع، . المؤهالت

أما فى بولندا، فقد آان التمسك . وهى الفئات التى تتوهم اإلنتلجنسيا بأنها تتحمل مسئوليتها



 

  

ة، أو وعيها الذاتى، أثناء فترة التجزئ األوروبى، حيث استمرت األمة بالروح القومي
البولندية فى ظل دولة قزمية تحميها وتحافظ عليها، فكانت تلك هى ظروف ظهور جماعة 

  .اإلنتلجنسيا البولندية

وطنية فى شرق أوروبا، وتعاظم دور الدولة ورأس المال بورجوازية وفى ظل غياب 
مجدولة مع توجه غربى،  القوميةتجمع بين النزعة : نتلجنسيا مرآبةاألجنبى، ظهرت روح ا

ونقد الدولة، ومشايعة  واإلنسانية، ونزعة مضادة للتصنيع مع الترآيز على القيم الثقافية 
أسلوب الحياة الخاص بالطبقة األرستقراطية المتوسطة ومعايير النمو السليم لطبقة االنتلجنسيا 

التالزم : "آلمات أحد المعلقين الذى وصف ذلك الوضع بأنه يمثلوتجسد آل ذلك فى . ذاتها
آان من السهل أن  الشيوعيةوبعد حلول " التام للمواجهة بين المجتمع التقليدى والغرب الحديث

نرى، آما الحظ أحد المعلقين، آيف أن اإلنتلجنسيا، فى روحها المضادة للبورجوازية 
ومع ذلك ففى األقطار الخاضعة التى آانت . ع المارآسيةوالمضادة للرأسمالية، آانت متوافقة م

وأعنى إحساسها برسالتها آأداة  - تكون الكتلة السوفيتية، نجد أن الملمح اآلخر لإلنتلجنسيات
  .قد أدى إلى تقويض النظام الشيوعى - للقيم القومية

ية سوف ومن اللغو أن نتساءل هنا، مع حلول اقتصاديات السوق، عما إذا آانت الرأسمال
تؤدى فى النهاية إلى تحويل أجزاء من اإلنتلجنسيا إلى معادلها الغربى، أى إلى فئة واسعة من 

ويرى بعض النقاد فى الغرب أن طبقة أصحاب . المثقفين ال إلى شريحة اجتماعية متماسكة
ديد يمكنها، إذا ما استطاعت أن تتبلور عبر عمليات التجطبقة الموظفين المهنيين، الرواتب أو 

يمكنها أن تشكل إنتلجنسيا غربية لالهتمام بالمؤهالت الدراسية، الداخلى واألشكال المختلفة 
تتمايز، من خالل أسلوب حياتها، وإحساسها بشرف مكانتها، وأشكال الزواج المتبادل، عن 

  .والمجتمع الرأسمالى الجديدمجتمع مابعد الصناعة، جماهير 

 Anthropologyاألنثروبولوجيا

  .المادة التالية: انظر

 Social Anthropologyاألنثروبولوجيا االجتماعية

هى الدراسة الشاملة للثقافات والمجتمعات على امتداد العالم، على الرغم من أنها فى 
األصل آانت تميل إلى الترآيز على المجتمعات غير الغربية التى آان يطلق عليها 

ولكن هناك أوجه علم االجتماع، امة بينها وبين وهناك نقاط اتصال ه". المجتمعات البدائية"
فمن الناحية التاريخية اتجه علم االجتماع إلى دراسة المجتمعات . اختالف بينهما أيضا



 

  

الغربية، األمر الذى أدى إلى ظهور اختالفات بين العلمين فى الناحية المنهجية والنظرية، 
ء االجتماع الغربيين عند دراسة واألهم من هذا أن علما. وفى موضوعات الدراسة أيضًا

مجتمعاتهم آان يمكنهم أخذ اإلطار المجتمعى فى اعتبارهم آأمر مسلم به قبل تحديد بعض 
أما علماء األنثروبولوجيا االجتماعية . جوانب تلك المجتمعات آفروض لبحوثهم اإلمبيريقية

التالى فقد تبنوا منهجًا ، وب(*)فهم على العكس من ذلك لم يكن لديهم ما يأخذوه آأمر مسلم به
دون أن يصيغوا فروضًا قد تكون غير مالئمة فى ظل أطر ) الفرديةالنزعة : انظر(آليًا 

  .مجتمعية غير معروفة لهم

وقد نشأت األنثروبولوجيا نتيجة حب استطالع الثقافات األخرى التى وصفها 
وقد . لخامس عشر فصاعدًاالمستكشفون والتجار وأعضاء البعثات التبشيرية منذ أواخر القرن ا

برزت األنثروبولوجيا آدراسة علمية منظمة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث تأسست 
ومن أقدم نظرياتها .الجمعيات العلمية فى آل من فرنسا والواليات المتحدة وانجلترا وألمانيا

نظرية فى التطور تايلور فقد قدم عالم األنثروبولوجيا البريطانى إدوارد . التطوريةالنظرية 
المذهب الحيوى، أو إضفاء الروح والحياة (باألنيميزم االجتماعى تقترح مراحل تطورية تبدأ 

وذهبت بعض . الدينية أو التوحيدية، إلى المرحلة )التوتمية: انظر مادة() على آل شئ
قايا تعتبر بالمجتمعات البدائية النظريات التطورية األخرى فى القرن التاسع عشر إلى أن 

أما العادات التى بدت مستعصية على الفهم فقد فسرت على . التقدمللماضى البعيد فى مدرج 
والهجرة االنتشار ومع نهاية القرن التاسع عشر حلت نظريات . من عهود سابقة" رواسب"أنها 

محل نظرية التطور االجتماعى بآرائها المتضاربة فى تحديد مراحل تطور الجماعات 
قد تم توضيح أوجه الشبه أو االختالف بين الثقافات على أساس أنها ترجع إلى و. اإلنسانية

  .انتشار التأثيرات من بعض الثقافات أو إلى هجرة الناس من مجتمع آلخر

وقد شجع أصحاب نظرية االنتشار على التجميع التراآمى للعادات المختلفة من أجل 
الرغم من أنه أصبح من المعروف اآلن عقد مقارنات عامة بينها على مستوى العالم، على 

للكافة أن تلك المقارنات محفوفة بالصعوبات نظرًا لعدم وجود اتفاق حول تعريفات مشترآة 
وقد رأى برونيسالو . أو عامة للظواهر الثقافية التى يمكن أن تعقد المقارنات حولها

الحالية، وظائفها ء مع بدايات القرن العشرين أنه يجب تفسير العادات فى ضومالينوفسكى 
على الرغم من اعتراضات علماء األنثروبولوجيا بعد الحرب العالمية األولى على فجاجة 

تفسير الممارسات الثقافية فى ضوء معناها  -بدال من ذلك-االتجاه الوظيفى، وتفضيلهم 
                                                           

  ).المحرر. (راستهاالتى آانوا بصدد د -البدائية-بسبب غربتهم عن تلك المجتمعات  (*)



 

  

ليفى وقد رأى بعض أصحاب االتجاه البنائى من أمثال آلود . الحالى فى نظر ممارسيها
أن أوجه الشبه بين بعض الثقافات يجب تفسيرها فى ضوء العدد المحدود من راوس شت

، وليس فى ضوء االتصال المباشر بين )التى تحقق التشابه(الخيارات المتاحة أمام اإلنسانية 
  ).الذى يؤدى إلى تناقلها(المجتمعات 

. البحث وقد صاحب هذا التحول فى النظرية األنثروبولوجية ثورة مناظرة فى طرق
أبرز ممثلى التراث القديم فى األنثروبولوجيا التى تعتمد على التأمل فريزر ويعد جيمس 

والتحليل المكتبى، والذى حاول من خالل أعماله أن يؤلف بين المعلومات المتباينة والمتنوعة 
والتى جمعها علماء آخرون من شتى أنحاء العالم، ويصيغ من خاللها نظرية تخمينية أو 

ثم حدث بعد ذلك أن بدأ األنثروبولوجيون المتخصصون . راضية حول أصول الثقافةافت
من االعتماد على الشواهد المستمدة من أعمال اآلخرين،  -مع بداية القرن العشرين-يتحولون 

قبائل االسكيمو فى  بواسفقد زار فرانز . إلى االعتماد على نتائج دراسات أجروها هم أنفسهم
وفيما عدا . غينيا الجديدة) ١٩٤٠حتى  ١٨٧٣عاش من (شارلز سليجمان آندا، آما زار ت

حاالت استثنائية محدودة، فإنه تم جمع البيانات من خالل مقابالت مقننة وبمساعدة معاونين 
، مما أدى إلى مواجهة مشكالت الترجمة وحرم الباحثين من الحصول على )مترجمين(

من هنا يحسب لمالينوفسكى ماحققه .  وثين أنفسهماآلراء والمواقف الخاصة من أفواه المبح
تأثرا -فمنذ منتصف العشرينيات بدأ األنثروبولوجيون . من تحول جذرى فى المنهج

يتشجعون على اإلقامة لمدة سنة آاملة أو أآثر بين السكان الذين آان عليهم أن  -بمالينوفسكى
البناء الجوانب المختلفة للثقافة أو  وقد تم الترآيز على عالقات التفاعل بين. يتعلموا لغتهم
وبالتالى االبتعاد عن التاريخ التخمينى أو الظنى، وخاصة حيث لم يكن هناك أية  االجتماعى

وقد تحول االتجاه بعيدًا عن المقارنة الواسعة النطاق بين عناصر ثقافية . مصادر مكتوبة
ًال من ذلك االتجاه نحو التحليل لثقافات مختلفة بمعزل عن السياق العام لكل منها، وساد بد

الكلى والشامل لثقافة واحدة بواسطة الباحث المتخصص الذى يجمع البيانات بنفسه من 
  .الميدان

وفى بريطانيا توجد األنثروبولوجيا االجتماعية المعاصرة مستقلة عن الدراسة 
هتمة بعلم فاألنثروبولوجيا الفيزيقية أصبحت م. المتخصصة للجوانب البيولوجية للبشر

وقد آانت األبعاد . (*)، وعلم الوراثة، بل ودراسة الرئيساتPalaeontologyالحفريات 

                                                           
ة  (*) ة      . تنقسم الكائنات الحية إلى مملكة حيوانية، وأخرى نباتي ة الحيواني ى المملك واإلنسان ينتمى إل

ا    يتين هم رتبتين رئيس ات  : التى تنقسم بدورها إلى م ة   (األولي دة الخلي ات الوحي ازوا  ) الحيوان أو (والمي



 

  

الفيزيقية واالجتماعية أآثر ارتباطًا بعضها بالبعض اآلخر فى األنثروبولوجيا االجتماعية 
 خالل القرن التاسع عشر، حيث ساد اعتقاد خاطئ بأن المجتمعات البدائية الموجودة حاليًا فى

وبصفة عامة ترتبط هوية . حالة أدنى على مقياس التطور فى بعديه الفيزيقى واالجتماعى معًا
األنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية ببعض الشخصيات العلمية البارزة، مثل مالينوفسكى 

وعلى الرغم من أن اتجاههما الوظيفى . وآالهما قد تأثر بإميل دورآايم ورادآليف براون، 
تقديرًا آبيرًا، فإنهما ترآا تراثًا قيمًا من الدراسات التى أجرياها على المجتمعات  لم ينل

وقد سعى علماء المدرسة البريطانية فى األنثروبولوجيا إلى إنجاز . بطريقة آلية منظمة
عن السياسة ) مونوجرافية(دراسات علمية فى مجتمعات محددة وعن موضوعات محددة 

فبعض علماء . وهم لم يعطوا أولوية خاصة لمجال أو نطاق معين. ادوالقرابة والدين واالقتص
والبعض اآلخر أفاض فى توضيح لنمط اإلنتاج،  األنثروبولوجيا المارآسيين أعطوا أولوية

دون أن يعترض بالضرورة على أولوية أو أهمية االقتصاد  الشعائر والرموز االجتماعيةقوة 
  .وعالقات القوة

ل علم األنثروبولوجيا فى الواليات المتحدة األمريكية يدرس وعلى خالف ذلك، مازا
وتعد األنثروبولوجيا الثقافية هناك هى أقرب مناظر . فى الجامعات آعلم واحد متكامل

 بواسلألنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية، وهى ترتبط فى هويتها أيضا بأسماء مثل 
طق أخرى من أوروبا أن اإلثنولوجيا على حين نجد فى منا. ميدومارجريت  بندآتوروث 

  .تشتمل على البعدين الجغرافى والتاريخى آما أصبحت تغطى ميدان الفولكلور

وقد طورت األنثروبولوجيا االجتماعية المعاصرة مدخًال يصلح لدراسة أى منطقة، 
فهى ترفض .سواء آانت غربية أو غير غربية، وذلك بطريقة متميزة لها قواعدها الواضحة

باستعدادها إلجراء مقارنات بين الثقافات، ومع ذلك فهى تنبه  التمرآز حول الساللةة نزع

                                                                                                                                                    
رة  ا الكثي ات ذات الخالي ى . الحيوان ى إل ان ينتم ب،      واالنس ن الرت دد م ى ع م إل ى تنقس ازوا، الت المي

ة  ات      . والرتب الفرعي ة الحبلي ى رتب ات ذات المحور الطولى      (وينتمى االنسان إل ا الحيوان ويقصد به
از العصبى    ا      ). الذى يضم حبال ظهريا طويال يشكل جزءا من الجه ى ينتمى اليه ة الت ة الفرعي والرتب

وتنقسم رتبة الفقاريات إلى طبقات . يل بغالف عظمىهى الفقاريات، حيث يغلف الحبل الظهرى الطو
دييات هى      . واالنسان عضو فى طبقة الثدييات. وطبقات فرعية آثيرة ة الث ة داخل طبق وطبقته الفرعي

ة    . الثدييات المشيمية وينتمى  . وتنقسم تلك الطبقة الفرعية بدورها الى عدد من الرتب والرتب الفرعي
ى      . تبته الفرعية فيها هى أشباه البشراالنسان الى رتبة الرئيسات، ور درج خط التطور وصوال إل ويت

راجع حول الموضوع رالف بيلز وهارى هويجر، مقدمة فى األنثروبولوجيا . الجنس البشرى الحديث
وما  ٤٠العامة، ترجمة محمد الجوهرى والسيد الحسينى، دار نهضة مصر ، المجلد األول، صفحات 

  )المحرر. (بعدها



 

  

 المالحظة بالمشارآةآما أن تطبيق . إلى إمكانية وجود عموميات متشابهة فى آل الثقافات
وتهدف األنثروبولوجيا االجتماعية اآلن . على امتداد فترة زمنية طويلة أصبح اآلن أمرًا مقننا

ريف بالثقافات األخرى وجعلها مألوفة، فى الوقت الذى تستحث فيه األنثروبولوجى إلى التع
على أن ينظر إلى ثقافته الخاصة على أنها غريبة، بإثارة الحاجة الى إعادة تفسير آل ما يبدو 

وقد ابتعدت األنثروبولوجيا منذ فترة طويلة عن الترآيز . له مفهومًا او مسلمًا به فى ثقافته
، وإلى دراسة المناطق )المتحضرة(تمعات األمية إلى دراسة المجتمعات المتعلمة على المج

آما وسعت من نطاقها بحيث أصبحت تدرس  وبطريقة .  (*)التى تنتشر فيها الديانات العالمية
والحضرية، آما تهتم بدراسة الجماعات والفئات المحرومة من الفالحية منظمة الجماعات 

وأصبح . القوة، وتدرس المجتمعات الرأسمالية بشتى أنواعها القوة، وتلك التى تملك
األنثروبولوجيون أآثر وعيًا بسياسات البحث األنثروبولوجى عقب آفاح المستعمرات السابقة 

وقد آان تأثير . من أجل االستقالل، وبعد حرب فيتنام، وسياسات التحرر فى أواخر الستينيات
وقد غذت . فى دراستهم للمجتمعات قبل الرأسماليةضعيفًا للمارآسية الطابع االقتصادى 
آما . فى الثقافات المختلفةألدوار الجنسين الجديدة ميدان الدراسة النقدية  الحرآة النسوية

واالشتراآية بواسطة علماء أنثروبولوجيا  الشيوعيةأجريت دراسات على المجتمعات 
. وغير الغربيين) المحليين(يين غربيين، وحدث نمو ملحوظ فى عدد األنثروبولوجيين الوطن

وأثيرت التساؤالت . وتعاظم استخدام السجالت التاريخية لتعزيز دراسة التراث الشفاهى
حول النظر الى دور األنثروبولوجى آمالحظ خارجى منفصل عن المجتمع الذى يدرسه، 

ن حًال واعتبر فى بعض الحاالت أن زيادة الوعى بالذات لدى األنثروبولوجى يمكن أن يكو
. آمقابل لنزعة التمرآز حول الساللةالتعصب العنصرى وقد تم تسليط الضوء على . للمشكلة

وقد بدأ . عرضة لعمليات التجريب -بسبب محتواها فقط-وأصبح نمط الكتابة األنثروبولوجية 
استخدام التراث األدبى واإلنسانيات فى تعزيز إعادة تشكيل أو ترآيب الخبرات المشترآة 

والواقع أنه . وفى نفس الوقت الزال البعض يرآز على المكانة العلمية لهذا العلم. لثقافاتبين ا
فى ظل هذه االتجاهات والمداخل العديدة اليمكن الحديث عن األنثروبولوجيا آعلم واحد، إال 

  .(*)أنه الزال ينمو ويزدهر فى جامعات أوربا وأمريكا الشمالية
                                                           

  )المحرر. (يهودية والمسيحية واإلسالمأى ال (*)
ك التطورات شارلوت سيمور         (*) ا ومالبسات تل انظر حول علم األنثروبولوجيا وفروعه وتطوره

اتذة      . سميث، موسوعة علم اإلنسان ة مجموعة من أس ة، ترجم المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجي
اهرة،    علم االجتماع بإشراف محمد الجوهرى، المجلس األعلى للثقا ة، الق وى للترجم فة، المشروع الق

ى    ١٩٩٩ ورات ف رز التط ة وأب ا النقدي ار األنثروبولوجي ن تي ة ع ة اإلضافية للترجم ، خاصة المقدم
  )المحرر. (٥١-٥النظرية األنثروبولوجية، ص ص 



 

  

 Cultural Anthropologyأنثروبولوجيا ثقافية

  .المادة السابقة: انظر

 Ashievement       إنجاز

بارسونز وقد ذهب تالكوت . إحراز أهداف أو إنجاز أعمال محددة اجتماعيًا بشكل ناجح
إلى القول بأن ) )١١٩(١٩٦٧، الصادر عام "النظرية االجتماعية والمجتمع الحديث"فى مؤلفه (

آشهادات اجتياز االختبارات، أو أسلوب أداء : المجتمعات الحديثة تستخدم مؤشرات لإلنجاز
األعمال المستندة إلى أدوار معينة، بدًال من المعايير المكتسبة بالميراث لتعيين واختبار وتقويم 

ومع ذلك توضح البحوث استمرارية تأثير المعايير . معينة أدوارصالحية األفراد ألداء 
انظر . استنادًا إلى عوامل مثل العرق والنوع وبخاصةالتدرج الطبقى، المكتسبة بالميراث فى 

  .الدافعية لإلنجاز، ونظام الجدارة، والمكانة المكتسبة: أيضًا

 Engles, Friedrichإنجلز، فردريك

،  اشتراآى، ورجل )١٨٩٥حتى  ١٨٢٠عاش من ( أحد فالسفة القرن التاسع عشر 
عن حياة الرجل  ولعل أفضل ما آتب. المارآسيةصناعة، وشارك مارآس فى تأسيس 
  )١٢٠(.١٩٨١والصادر عام " إنجلز"وأعماله هو آتاب تيريل آارفر المعنون 

ولد إنجلز فى أسرة ميسورة الحال، تمتلك ماآينة طحين فى منطقة حوض الراين فى 
ولكن سرعان ما اتخذ إنجلز موقفًا نقديًا قويًا من البيئة المحافظة التى نشأ فيها، واتجه . ألمانيا

وقد بلغ . رآة مارآس نشاطه الفكرى، وهو أشهر جوانب حياته التى عرف بهاإلى مشا
التعاون بينهما درجة وثيقة إلى حد أنه أصبح من الصعب فى أغلب األحوال أن ننسب الفكرة 

فقد تزامال فى تأثيرها المبكر على جماعة الهيجليين الشبان الراديكالية، . ألحدهما دون اآلخر
ويبدو أن . فى أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر الشيوعيةو  الشتراآيةاثم فى تحولهما إلى 

، هو الذى وجه )١٢١()١٨٤٤الصادر عام " (مقدمة فى نقد االقتصاد السياسى"آتاب إنجلز 
وتوجت هذه البحوث . مارآس الى البحوث التى اشتغل بها طيلة حياته حول هذا الموضوع

نشر من هذا الكتاب مجلد واحد فقط فى حياة مارآس، وآان قد ". رأس المال"بكتاب مارآس 
واضطلع إنجلز بعد وفاة مارآس بمهمة إعداد مسودات الجزئين الثانى والثالث من الكتاب 

  .للنشر

، ١٨٤٨فى االنتفاضات الفاشلة التى قامت عام ) المتواضعة نسبيًا(وبسبب مشارآتهما 
مشغوًال بإدارة  ١٨٦٩جلز حتى عام وقد ظل إن. نفى آل من مارآس وإنجلز إلى انجلترا



 

  

أعمال عائلته فى مانشيستر، مما مكنه من أن يقدم ألسرة مارآس العون المالى الذى آانت 
واستطاع إنجلز . فى أشد الحاجة إليه، حتى تتاح الفرصة لمارآس لمواصلة أبحاثه ودراساته

فقد . السياسى والفكرى أن يكرس مزيدًا من الوقت للعمل ١٨٧٠خالل الفترة التى بدأت بعام 
آما آان مشغوًال عن .. آان قادة الحرآة الدولية للطبقة العاملة يلتمسون لديه النصح والتوجيه

وقد حظيت الكتب والنشرات . ١٨٧٥قرب بتطور الحرآة االشتراآية األلمانية ابتداء من عام 
أقصى درجات التى عرض فيها آراءه هو ومارآس، فى التاريخ، والسياسة، والفلسفة، ب

االنتشار، آما آانت أقوى تأثيرًا حتى من آتابات مارآس نفسه فى بلورة مالمح المارآسية 
آرؤية منظمة للعالم، على النحو الذى آمنت به األجيال المتعاقبة من المناضلين الشيوعيين 

  .واالشتراآيين

فقد . رآسومع ذلك فإن إسهام إنجلز قد تجاوز بكثير مجرد الترويج لعمل زميله ما
واحدًا من )١٢٢()١٨٤٥الصادر عام " (أوضاع الطبقة العاملة فى انجلترا"ظل آتابه 

إذ أن من أبرز ما يميز هذا العمل عرضه الرائد . آالسيكيات البحث االجتماعى واالقتصادى
. للصالت بين الفقر، وتدهور البيئة، وسوء األحوال الصحية آنتيجة لحرآة التصنيع الحديثة

أصل "فنجد آتابه . حظ أن مؤلفات إنجلز األخيرة اتسمت بقدر آبير من األصالةآما يال
المادية ، قد وسع من مجال )١٢٣(١٨٨٤الذى صدر عام " العائلة والملكية الخاصة والدولة

وقد اآتسب هذا العمل بصفة . بحيث تهتم بالبحوث األنثروبولوجية المعاصرة التاريخية،
تفسير تاريخ خضوع المرأة وتبعيتها للرجل تفسيرًا ماديًا، على خاصة مكانة رفيعة لمحاولته 

ورغم مابه من هنات وقصور، فمازال هذا العمل . ضوء الملكية الخاصة والزواج األحادى
آذلك أبدى إنجلز فى . جديرًا بكل اهتمام جاد من جانب آثير من الحرآات النسوية المعاصرة

سعًا بتتبع التطورات التى طرأت على العلوم الطبيعية، السنوات األخيرة من حياته اهتمامًا وا
ويمكن القول بأن إنجلز هو صاحب الفضل فى . محاوًال تفسير تداعياتها الفلسفية والسياسية

وذلك فى إطار محاولته تعزيز إمكانية أن تكون المادية على  المادية الجدلية، صك مصطلح 
ومن سخرية . عل مع تلك التطورات العلمية الحديثةقدر من المرونة واالنفتاح يسمح لها بالتفا

على أيدى قادة  -دوجماطيقية- القدر أن تتحول أفكار إنجلز فيما بعد إلى إيديولويجية قطعية 
  .البرجزة، ونظام سلطة األم: انظر أيضًا مواد. الدولة السوفيتية

 Evangelical       )إحيائى(إنجليى 

أو " البشارة"التى تعنى   Evaggelionنانية هذا المصطلح مشتق من الكلمة اليو
أما من الوجهة السوسيولوجية ). الخاصة بخالص اإلنسان من الخطيئة(األخبار السارة 

فيستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى الحرآات البروتستانتية الساعية إلى اإلحياء الدينى من 



 

  

خالص، من خالل اإليمان خالل تأآيدها على اإلنجيل والوعظ، والهداية الشخصية، وال
  .اإلحياء الدينى: انظر مادة. بالمسيح

  Regression, Regression Analysis)      مصطلح إحصائى(انحدار، تحليل االنحدار 

مصطلح يستخدم فى األصل لوصف حقيقة أنه إذا تم قياس أوزان أجسام مجموعة من 
الترآز حول المتوسط أآثر من أوزان ، فإن أوزان األبناء تميل إلى )مثًال(األباء واألبناء 

إذ أن اآلباء ثقيلو الوزن بصورة غير معتادة، يكون أبناؤهم من ذوى األوزان األخف، : اآلباء
ويشار إلى . واآلباء خفيفو الوزن بصورة غير معتادة، يكون أبناؤهم من ذوى األوزان األثقل

  ).س النزعة المرآزيةانظر مقايي(" انحدار حول المتوسط"هذه الظاهرة على أنها 

) االنحدار الخطى لمتغيرين(وفى االستخدام اإلحصائى، يشير االنحدار فى أبسط صوره 
إلى توفيق خط مستقيم يمثل االتجاه العام لمجموعة من النقاط الخاصة بالبيانات المتاحة عن قيم 

أنه يفترض أن متغيرًا واالنحدار عالقة غير متماثلة، بمعنى . بقصد تمثيل االتجاه بينهما متغيرين
وهو ) س( Xوليكن (يتحدد طبقًا لمتغير آخر ) مثًال وهو المتغير التابع) ص( Yوليكن (ما 

، القياسومن ثم فإنهما على مستوى متقارب فى . ، وأن العالقة بينهما خطية)المتغير المستقل
  .Yi = a + Vxi + Ei: وأن التوفيق بينهما غير آامل بمعنى أن 

تختلف على طول  (i)بالنسبة لفرد ما ) ص(  Yأن قيمة المتغير التابع ومعنى ذلك 
ويمثل ميل هذا الخط بمعامل . (e)مع مدى خطأ مقداره ) س( Xالخط مع قيمة المتغير 
والذى يمثل طول الجزء المقطوع من محور  a، والمقدار الثابت (X)االنحدار، وهو معامل 

Yآما يتضح من الشكل المبين ،.  

متغيرات عشوائية مستقلة  (Ei)احية اإلحصائية، فإنه يفترض أن األخطاء ومن الن
ويهدف تحليل . (X)آما أنها مستقلة أيضًا عن قيم المتغير المستقل . صفر= بمتوسط 

ويتم حسابه . Xوالذى يعبر عن التأثير العام لـ (B)االنحدار أساسًا إلى حساب قيمة الميل 
صغرى، والذى يمكن بواسطته إيجاد أفضل خط يمثل هذه عادة باستخدام مبدأ المربعات ال

والقيمة المتوقعة  Yالبيانات عن طريق تصغير مجموع مربعات األخطاء بين القيمة الحقيقية 
مقيـاسًا لمدى جودة التوفيق  rويغطى معامل االرتباط . من خط االنحدار إلى أدنى حد ممكن

، ويكون ) r =+١(تامًا وجيدًا عندما تكون ويكون التوفيق . لخط االنحدار لهذه البيانات
وفى الحالة األولى يكون االرتباط . (٠ = r)من الصفر  rالتوفيق غير جيد آلما اقتربت قيمة 

  .قويًا، بينما يكون فى الثانية ارتباطًا ضعيفًا



 

  

فمثًال فى حالة وجود أآثر من متغير مستقل : ويمكن تعميم االنحدار البسيط بعدة طرق
االنحدار الرتيب : ومن ذلك. ، وقد يكون لدوال أو عالقات أخرى)ار الخطى المتعدداالنحد(

لبيانات غير مقيسة أو وصفية أو مرتبة، وتلك التى تستخدم فى القياسات متعددة األبعاد، 
وفى حالة وجود عدة ). وآذلك االنحدار اللوغاريتمى واالنحدار فى صورة آثيرة الحدود

  :نحدار الخطى المتعدد يمكن آتابتة بالصورة التاليةمتغيرات، فإن نموذج اال

 Yi = a + Bi x ١I + B٢ x ٢i +B٣x٣i+......+Bkxki+E١  

على  xiمعامالت االنحدار، وتعبر عن التأثير الجزئى للمتغير المستقل  Bkوهنا تمثل 
Yi  ت وتعتبر معامال). أو استبعاد التأثير الخطى للمتغيرات المستقلة األخرى(مع ثبات

 .ذات أهمية خاصة فى النماذج العّلية ونظم المعادالت الهيكلية) أو أوزان بيتا(االنحدار الجزئية 
  .)١٢٤()١٩٩٠، الصادر عام "مقدمة فى االنحدار التطبيقى"انظر آتاب لويس بيك 

 Bivariate Linear Regressionانحدار خطى لمتغيرين

  .المادة السابقة: انظر

  Logistic (or logit) Regressionمزىاالنحدار الداللى الر

مصمم خصيصا لالستخدام فى تلك المواقف التى يكون  االنحدارشكل من أشكال تحليل 
فعلى سبيل المثال، قد يكون الباحث مهتما فى بحثه لعينة من السكان، . ثنائيًا المتغير التابعفيها 

ل أو متعطال عن العمل، قد بالتعرف على العوامل المرتبطة باحتمال أن يكون شخص ما يعم
. تلقى تعليمًا جامعيًا أم ال، صوت لصالح الحزب الجمهورى أم لصالح الحزب الديموقراطى

ومع ذلك ، فإن ما يطلق عليه التحليل الداللى الرمزى المتعدد الحدود يشيع استخدامه بصورة 
لمحتملة للمتغيرات متزايدة وهو ينطوى على إجراء تحليالت تكون فيها التأثيرات السببية ا

نادرا ما يكون هناك أآثر من ثالث (تابع ذى ثالث فئات تصنيفية  فئوىالمستقلة على متغير 
بحيث يتم تقويم التأثيرات السببية من خالل عقد سلسلة من المقارنات بين ) فئات لالستجابة

آعضو فى  فعلى سبيل المثال، احتمال أن يصنف شخص ما نفسه: سلسلة من النتائج الثنائية
مقارنا ) مدمجتين معا فى فئة واحدة(الطبقة الدنيا وليس عضوًا فى الطبقة الوسطى أو العليا 

باحتمال ادعاء شخص ما االنتماء إلى الطبقة العليا وليس إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا 
  ). حيث تدمج هاتان الفئتان معًا أيضًا(

االنحدار الداللى الرمزى فى صورة نسبة ويمكن التعبير عن نتائج نماذج تحليل 
الفروق، التى تدلنا على آم التغير فى إحتماالت أن يكون الفرد متعطال عن العمل أو تلقى 



 

  

بسبب التغير فى وحدة من أى ) أو أى شى آخر(تعليمًا جامعيًا أو صوت لصالح الجمهوريين 
بعبارة أآثر بساطة، تدلنا . التحليل متغير ما آخر، مع تثبيت آافة المتغيرات األخرى الداخلة فى

آما تم قياسها من خالل التغير الذى طرأ على نسبة الفروق المرتبطة باحتماالت (النتائج 
مع أخذنا فى ) النتيجة(على آم تأثير السبب المفترض فى المتغير التابع ) الوقوع فى فئة ما

  . ى التأثير عليهاالعتبار الدور الذى تلعبه آل األسباب األخرى المفترضة ف

وتستخدم معظم التحليالت المنشورة للبحوث التى تستخدم هذا األسلوب المنهجى 
تقدير معلمى أو (أول هذه المقاييس هو معامل بيتا . ثالثة مقاييس إحصائية لتقدير النموذج

مقياسا لحجم تأثير المتغير المستقل  - الذى يعد على نحو غير دقيق) معامل انحدار مقنن
احتمال أن يكون الفرد من بين (على المتغير التابع ) بقة االجتماعية على سبيل المثالالط(

، بعد أن نكون قد أخذنا بعين )العاملين بدًال من أن يكون بين المتعطلين عن العمل مثًال
  . على المتغير التابع) مثل االنجاز التعليمى(االعتبار التأثيرات التى يمارسها متغير آخر 

الخطأ المقنن للقياس بالوسيلة التى تمكننا من الحكم على دقة تنبؤنا بمدى  ويزودنا
وأحد القواعد األساسية المتفق عليها هنا هى أن حجم معامل بيتا . تأثير المتغير محل البحث

وأخيرًا، يستخدم العديد . البد وأن يكون مساويًا على األقل لضعفى حجم الخطأ المقنن للقياس
بة الفروق ذاتها، على اعتبار أنها تميل إلى جعل االحتماالت النسبية الموصفة من الباحثين نس

  .فى النموذج أيسر بديهيًا على االستيعاب

: ويمكن االطالع على مقدمة موجزة حول هذا األسلوب فى آتاب أنتونى والش
آما يمكن أن نجد مناقشة أآثر ). ١ـ١٢٤)(١٩٩٠للعلوم االجتماعية الصادرعام اإلحصاء

االحتماالت الخطية، والداللة الرمزية، والنماذج : نلسون. تطورًا فى آتاب ج ألدريدج وف
  ) .٢-١٢٤)(١٩٨٤الصادر عام (االحتمالية 

 Multinational Logistic Regressionاالنحدار الداللى المتعدد القوميات 

  .المادة السابقة: انظر

 Monotonic Regressionانحدار رتيب 

  ).إحصائى( ، انحدار:انظر

 Unilineal Descentاالنحدار القرابى فى خط واحد

  .)األصل(جماعات النسب : انظر



 

  

 Linear Regressionانحدار مستقيم 

  ).حصائىإ(انحدار : انظر

 Multiple Linear Regressionانحدار مستقيم متعدد

  ).إحصائى(انحدار : انظر

 Deviance      انحراف

عت أو سمة مالزمة لبعض أنواع السلوك، أو آن -بداهة-يستخدم مصطلح انحراف 
وآان ذلك هو . الجانح، والشاذ جنسيًا، والمريض النفسى ونحو ذلك: لبعض األشخاص، مثل

بل إنه مايزال الباثولوجيا االجتماعية،  .االعتقاد السائد فعال فى الكتابات األولى لمنظرى
أما االنحراف فى . م اإلجرامعليحتل مكانة مهمة فى بعض البحوث اإلآلينيكية أو بحوث 

نظر علماء االجتماع فيفضل أال ينظر إليه باعتباره داًال على نمط من األشخاص، بل ينظر 
وال يوجد . إليه باألحرى باعتباره خاصية صورية لبعض المواقف واألنساق االجتماعية

يحظى بالقبول  فحتى القتل أو الزنا بالمحارم آان-اتفاق عام محدد حول المقصود باالنحراف 
ولكن هناك خاصيتين مرتبطتين ببعضهما البعض يمكن أن يساعدا فى  -فى بعض األحيان

تشير السمة األولى إلى االنحراف باعتباره نمطًا من أنماط انتهاك . تشخيص هذه الظاهرة
فالذين ينتهكون المعايير الدينية هم المنشقون عن العقيدة . التى يحددها المجتمع المعايير 

وانتهاك المعايير القانونية يعنى وجود المجرمين، وعدم التزام المعايير الصحية ). الهراطقة(
وهلم .. يؤدى إلى ظهور المرضى، وانتهاك المعايير الثقافية يخلق الشخص الغريب األطوار

ولكن لما آانت هذه المعايير تظهر فى معظم المواقف االجتماعية، فإن هذا التعريف . جرًا
. فائق االتساع، لدرجة أنه سوف يدخل فى آل مجال من مجاالت الحياة االجتماعيةسيكون 

فمن الممكن على سبيل المثال، أن يحدث انحراف طبقى، وذلك عندما تنتهك التوقعات 
المعيارية للسلوك الطبقى، أو أن يحدث انحراف عارض، وذلك عندما يتم التعدى على 

  .األصدقاءالمعايير التى تنشأ بين مجموعة من 

أى آتسمية أو عالمة للوصم، أما السمة الثانية فتنظر إلى االنحراف باعتباره نظامًا 
لوسم بعض أنواع السلوك فى أوقات بعينها، فتصبح عندئذ عديمة القيمة، او مستهجنة، أو 

فالناس قد : وتتصف هذه السمة أيضًا بأنها فائقة االتساع والشمول. مستبعدة فى أغلب األحوال
عدون أصدقاءهم منحرفين لمجرد أنهم يتجشأون أو يكثرون من الثرثرة، فى حين أن ي

ولذلك . اإلرهابيين يمكن أن يصبحوا شهداء سياسيين فى نظر أولئك الذين يشارآونهم قيمهم
  .فإن دراسة االنحراف فى هذا االتجاه تهتم بعمليات نشأة الوصمة، وتطبيقها، وتأثيرها



 

  

مدخل انتهاك المعايير أو مدخل -نتبناه فى دراسة االنحراف وأيا آان المدخل الذى 
فإذا شئنا الدقة قلنا إن تحديد . فاالنحراف مفهوم متغير، غامض، وسريع التحول -الوصمة

فى إطار  الوصم الشخص أو الشئ المنحرف إنما يعتمد على الفهم الصحيح للمعايير وعملية 
لمشكالت والصعوبات التى الزمت المصطلح، ورغم تلك ا. السياق االجتماعى الذى ندرسه

  .فقد تولد لدينا تراث سوسيولوجى ضخم آثمرة للبحث فى موضوع االنحراف

بصفة عامة نقطة االنطالق المثمرة للتحليل المعاصر دورآايم وتعد دراسات إميل 
 ففى أعماله توجد قضيتان أساسيتان، وإن آانتا متضادتين بعض الشئ، ولكن آال. لالنحراف

وهى الالمعيارية، القضية األولى هى ترآيزه على . منهما آانت منطلقًا التجاه مهم فيما بعد
. حالة فقدان المعايير واالنهيار التى تظهر بوضوح فى فترات التغير االجتماعى السريع

فمصطلح الالمعيارية يشير إلى التصدع، والتحلل داخل النظام االجتماعى أو البناء 
ساهم هذا المصطلح فى تحويل بؤرة االهتمام من النظر إلى المنحرف آنمط  وقد. االجتماعى

وقد حاولت . من األشخاص إلى اعتبار االنحراف ملمحًا ألنواع معينة من البناء االجتماعى
نتيجة الجناح آثير من الكتابات الالحقة تتبع هذه الفكرة فى إطار النظريات التى ترى 

آما فى دراسات روبرت ميرتون وبحوث (ظام االجتماعى للتوترات التى تحدث داخل الن
انظر (، أو التى تعتبره ننتيجة النهيار وتحلل أجزاء من المدينة )الالمعيارية/نظرية األنومى

  .الثقافة الفرعيةأو فى فكرة ، )منطقة انتقالية، منطقة تحولعلى سبيل المثال مفهوم 

ففى آتابه . رآيزه على وظائف االنحرافأما القضية الثانية عند دورآايم فتتمثل فى ت
، ذهب دورآايم إلى )١٢٥(١٨٩٥، الصادر عام "قواعد المنهج فى علم االجتماع"المعنون 

بأن الجريمة تعد شيئًا طبيعيًا ألن استثناء أى مجتمع منها يعد مستحيًال آل "القول 
ع يحتاج إلى فاالنحراف يرتبط أيما ارتباط بظروف المجتمع، وآل مجتم". االستحالة

وقد بنى .  االنحراف بصرف النظر عن اعتبار االنحراف فى ذاته شيئًا شاذًا أو مرضيًا
على عدة  - والذى يبدو واضح التناقض-دورآايم زعمه هذا بأن االنحراف شئ طبيعى 

فمن الناحية اإلمبيريقية . االعتبار األول يعتمد على البراهين اإلحصائية العامة. اعتبارات
آل المجتمعات المعروفة بها صورها الخاصة من االنحراف، وأن نسبة االنحراف  نجد أن

هذا على الرغم من أن دورآايم يقر (غالبًا ما تظل ثابتة نسبيًا عبر فترات طويلة من الزمن 
بالتأآيد أنه يمكن أن توجد معدالت من االنحراف عالية بشكل غير طبيعى والتى يتعين 

ولكن لماذا يمثل االنحراف ظاهرة عامة شاملة؟ فعلى ضوء التحليل ). التصدى لها بالدراسة
وقد . الوظيفى عند دورآايم، نجده يذهب إلى أن االنحراف يضطلع بعدد من الوظائف المهمة



 

  

: استند فى ذلك إلى رأى سقراط عندما أوضح أن من بين هذه الوظائف أن يؤدى إلى التغير
. ولكن ذلك ال يصدق بالنسبة لكل أنواع االنحراف. غدفالمنحرفون اليوم هم عالمات لعالم ال

. فبعض االنحرافات فقط هى التى يمكن تبريرها طبقًا لمدى مناسبتها للنظام االجتماعى القائم
ولكن االنحراف، خاصة من ذلك النوع الراديكالى الذى يتحدى النظام ويهدده، فمن الممكن 

تلفة للعالم االجتماعى التى يكون هناك أمل فى فى الغالب تحديده بدقة، ألنه يقدم رؤية مخ
من ذلك النوع على سبيل المثال تلك الطوائف المسيحية اإلصالحية فى القرن . تحقيقها

ولكن . السادس عشر، التى سرعان ما أصبحت آنائس مستقرة معترفًا بها فى القرون التالية
ى تحقيق التماسك والتضامن من فى مقابل وظيفة تيسير التغير هناك وظيفة رئيسية أخرى، ه

  . خالل االنحراف، وذلك عندما يتوحد الناس فى مواجهة عدو مشترك

حقيقة أن مؤلفات دورآايم قد أثرت تأثيرًا بالغًا على التراث السوسيولوجى، لكن هناك 
عدا ذلك طائفة من المدارس األخرى فى علم االجتماع التى اهتمت بقضية االنحراف اهتمامًا 

بدراسة االنحراف مدرسة شيكاغو فى علم االجتماع فقد قام أتباع . ال يخلو من العمق خاصًا
وتجسدت أثرى تلك . باعتباره جزءًا من عملية التعلم الطبيعية المرتبطة بنقل التراث الثقافى

المحاوالت فى الدراسة األخيرة التى قدمها إدوين سذرالند انطالقًا من النظرية العامة 
فقد أولوا اهتمامًا  التفاعلية الرمزيةأما العلماء الذين ينتمون إلى مدرسة  .فارقةللمخالطة ال

وقد أثمر هذا االهتمام فى . خاصًا بالعمليات التى يتحدد االنحراف من خاللها تحديدًا اجتماعيا
أما االتجاهات األخرى من . والنزعة التصورية االجتماعيةنهاية المطاف نظرية الوصمة 

  .االجتماعىالصراع قد نظرت إلى االنحراف باعتباره شكًال من أشكال التفكير ف

وعلم االجتماع  بالمارآسية، آما بذلت مؤخرًا محاوالت لربط مفهوم االنحراف 
  .فوآوعند ميشيل القانونى، وعلم اإلجرام النسوى، ونظرية تحليل الخطاب 

السبعينيات أصبحت  وعلى امتداد السنوات األخيرة من عقد الستينيات وأوائل عقد
ومع دخول عقد .نظرية االنحراف من أآثر ميادين علم االجتماع خصوبة وإثارة للجدل

الثمانينيات اآتسب هذا الجدال طابعًا مؤسسيًا، وتراجع االهتمام بموضوع االنحراف إلى حد 
ويفسر بعض المالحظين ما حدث بأنه يعكس نزعة االهتمام المتخصص الصاخبة التى . ما

وفى مقابل هذا يرى آثير من العلماء الذين يعدون أنفسهم . ت تدريجيًا إلى مستوى النضجوصل
من الفريق الراديكالى فى حقل علم االجتماع أن سوسيولوجيا االنحراف قد أصبحت مجرد 

وبصرف النظر عن تقييمنا لما حدث وتفسيره، فإن . جزء من التراث األصولى لعلم االجتماع
صور االنحراف والضبط " وثقت على نحو ممتاز فى آتاب ستيفن بفول القصة برمتها قد 



 

  

السلك : انظر أيضا مواد. )١٢٦(١٩٨٥الصادر عام " عرض تاريخى سوسيولوجى: االجتماعى
  .المهنى، الجريمة، تضخيم االنحراف، إنكار االنحراف التنصل منه

 Primary and Secondary Devianceانحراف أولى وثانوى

، الذى صدر "الباثولوجيا االجتماعية"صطلح إدمون ليمرت فى آتابه صك هذا الم
ويشير االنحراف . لنظرية الوصم، حيث آان هذا التمييز حيويًا بالنسبة )١٢٧(١٩٥١عام 

أما االنحراف . األولى إلى االختالف الذى قد يكون قليل الداللة، وهامشيًا، وسريع الزوال
الهامشى  االنحرافوتتوقف آلية تحول . األهمية، ومسيطرالثانوى فيتسم بأنه أساسى، وبالغ 

والخروج العارض على القانون إلى شئ أآثر خطورة على عملية الوصم أو على رد فعل 
  .المجتمع

 New Deviance Theory االنحراف الجديدة) نظرية(

  .رافالنقدى، االنحراف، نظرية الوصم، المؤتمر القومى لدراسة االنح اإلجرامعلم : انظر

 Standard Deviationاالنحراف المعيارى

  . تباين، تنوع: انظر

 Sexismاالنحياز الجنسى للرجل    

وهو ) النوع(االنحياز الجنس للرجل نوع من التمييز غير العادل القائم على أساس الجنس 
اء يتراوح بين االنحياز السافر، واالنحياز المستتر، آما يحدث مثًال عندما تعين إحدى النس

المتميزات فى وظيفة، بحيث يبدو صاحب العمل وآأنه ملتزم بسياسة إتاحة فرص متكافئة لكال 
ويتم االنحياز الجنسى للرجل على مستويات مختلفة، بدءًا من المستوى الفردى، . النوعين

والعادة أن يتم التمييز . الالمساواةووصوًال إلى المستوى المؤسسى، ولكنها تتسم جميعا بسمة 
، وان )آما فى حالة التعيين فى الوظائف المتميزة(ى أساس الجنس ضد المرأة ولصالح الرجل عل

  .ليست غائبة تمامًا) وهى التحيز الجنسى للمرأة(آانت الظاهرة المعاآسة 

 Mental Subnormalityانخفاض المستوى العقلى

أخر واحد من مجموعة مصطلحات أخرى تضم القصور الذهنى، والتلف العقلى، وت
وهى مصطلحات تشير إلى حاالت توقف أو . القدرات العقلية، واإلعاقة الذهنية) تخلف(نمو 

. عدم اآتمال نمو القدرات الفكرية والتى تعبر عن مستوى من الذآاء دون المتوسط بكثير
يتم تغيير مفهوم انخفاض المستوى العقلى ليحل محله مصطلح فضفاض الوصمة ولتقليل 



 

  

  ".صعوبات التعلم"يجرى تفضيله وهو 

 Incorporation      اندماج 

العملية التى تندمج بمقتضاها الجماعات االجتماعية، والطبقات، واألفراد داخل آيان 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل توسيع الحقوق وما يترتب عليها من التزامات، . اجتماعى أوسع

 آالحراك االجتماعى، ة او من خالل آليات اجتماعية معين المواطنة، آما فى مجتمعات 
ويعنى االندماج االجتماعى، مثله مثل االنغالق . والزواج الداخلى، والدمج الحضرى

وقد استخدم .الجماهير، والتعاون -االجتماعى، وجود جماعات مهّمشة، وعالقات الصفوة 
: هذا المصطلح بشكل موسع فى المناقشات الخاصة بالدور الثورى المحتمل للطبقة العاملة

أنه أحبط من خالل عمليات اندماج هذه الطبقة، ) الذى يعتقد البعض(ذلك الدور البروليتاريا، 
عبر آليات دولة الرفاهية، والتمثيل السياسى، وملكية المنزل، والملكية المشترآة للمشروعات 

  .االقتصادية التى ظهرت مؤخرًا

  .تجمع مشترك: انظر أيضًا

 Plural Social Systemsأنساق اجتماعية تعددية

نظرية ذهب عالم االجتماع الصناعى توم بيرنز خالل الستينيات إلى أن أصحاب 
قد أخطأوا فى االدعاء بأن األفراد يتصرفون داخل المنظمات التى يعملون فيها طبقا  التنظيم

عين باهتمامات تتعارض أحيانًا لألغراض الرسمية للمشروع فقط، ذلك أنهم قد يكونون مدفو
واألصح فى رأيه أن نفهم التنظيمات آمجال للتأثير المتزامن . مع اهتمامات التنظيم نفسه

  :على األقلأنساق اجتماعية لثالثة 

  .أحدها هو نسق السلطة الرسمى الذى على أساسه تتم عمليات صنع القرار صراحة  *

الذى يتنافس األفراد فى إطاره من أجل ) أو نسق السلك المهنى(وهناك النسق المهنى   *
  .الترقى

والنسق السياسى الذى فى إطاره يتنافس األفراد وتتنافس أقسام المنظمة فى الحصول   *
  .على القوة

صراعًا حول درجة التحكم فى موارد "وهكذا يتعين أن نتوقع داخل المؤسسات 
الترقى وتوزيع المزايا التى تتجلى فى (الشرآة، وتوجيه أنشطة اآلخرين، والوالية 

الذى "فهناك باختصار تعددية فى أنساق الفعل متاحة أمام المستخدم، وهو )". والمكافآت



 

  

انظر ". (يتوسل بأى منها ويعتبره النسق المرجعى األول ألفعاله، أو قراراته أو خططه
ث البح): محرر(، المنشور فى آتاب لورانس "حول تعددية األنساق االجتماعية: "مقاله

وقد آانت بحوث بيرنز مهمة فى . )١٢٨()١٩٦٦اإلجرائى والعلوم االجتماعية، الصادر عام 
توضيح أنه من السذاجة التى وقع فيها أصحاب نظرية التنظيم أن يتصوروا المؤسسة آنسق 

  .موحد يمكن مساواته مع البناء الرسمى الموضح فى خريطة أو خطة المنظمة

 Organic Management Systemsأنساق اإلدارة العضوية

  .نظرية التوافق: انظر

 Communal Production Systemsأنساق اإلنتاج المحلية

يطلق هذا المصطلح أحيانًا على طائفة عريضة من صور التبادل بين االنتاج الرسمى 
ونسق االنتاج العائلى، حيث يتوقع أولئك الذين يتحملون التكاليف عائدات رمزية محددة 

التى (ويتضمن ذلك حلقات رعاية األطفال، ومزارع تربية األسماك . وه من جهدمقابل مابذل
تتاخم اإلنتاج الرسمى، ألنها تشترك أحيانًا فى المبادالت شبه النقدية، وتنهار إذا لم يتم تبادل 

، والجمعيات التعاونية لتحسين ظروف )عائدات متساوية فى خالل فترة محددة من الوقت
شكل من التبادل يماثل ما يحدث فى إطار (وجبات للجيران المرضى اإلسكان وإعداد ال

  ).العائلة

           -Rationalنظرية األنساق الرشيدة، منظور األنساق الرشيدة

Systems Theory, Rational Systems Perspective 

  .نظرية التوافق: انظر

 Control Systems (Managerial) )اإلدارى(أنساق الضبط 

  .الثقة وعدم الثقة: انظر

 Economic Manاإلنسان االقتصادى

 )االقتصاد الحر: انظر(استخدم هذا المصطلح فى إطار النظرية االقتصادية الكالسيكية، 
لإلشارة إلى استخدام الفرد للعمل أو للموارد المتاحة له استخدامًا رشيدًا فى السوق، وذلك فى 

على آل من ) man= اإلنجليزى (بق المصطلح وينط. مسعاه المنظم لتحقيق مصالحه الخاصة
الرجل والمرأة سواء بسواء، وإن آان يعكس افتراضًا ضمنيًا بأولوية نشاط الذآور على نشاط 



 

  

  .نظرية التبادل، واالقتصاد السياسى: انظر أيضًا مواد. السوقاإلناث فى 

 Organization Manإنسان التنظيم

ألفه ويليام  )١٢٩()١٩٥٦نشر عام (مهم هذا المصطلح هو فى األصل عنوان آتاب 
ويذهب .وايت وأصبح من آالسيكيات آتب علم االجتماع التى القت انتشارًا جماهيريًا واسعًا

وايت فى هذا الكتاب إلى أن المستخدمين غير اليدويين فى المنظمات الكبرى يخضعون تمامًا 
أصدقائهم وأسرهم، ومجتمعاتهم وبسبب انفصالهم عن . للحياة المشترآة والوالءات المشترآة
ومن شأن هذا البناء ". بناء شخصية بيروقراطى جديد"المحلية اآتسب أناس التنظيم هؤالء 

سكنى المعيشة الخاص فى وحدات أسلوب الجديد أن يشجعهم على االمتثال،  وعلى تبنى 
مريكية للنزعة التى يجرى إنشاؤها بأعداد آبيرة، آما أن من شأنه أن يدمر القيم األ الضواحى
  .التنافسيةالفردية 

 Schism        انشقاق

إلى حدوث تغير حاد أو انقسام فى إحدى الجماعات االجتماعية، خاصة انشقاق يشير 
وتنتشر االنشقاقات فى الحرآات اإلحيائية . أو فى إحدى الفرق الدينية) دين(معينة  آنيسةفى 

متثال للمعتقدات والممارسات الصحيحة المسيحية، حيث يوجد اهتمام فائق باال اإلنجيلية
آما يمثل االنشقاق مشكلة تنظيمية معروفة فى الحرآات السياسية ). األرثوذآسية(

  .الراديكالية

 Introversion        انطواء

  .االنبساط واالنطواء: انظر

  

 Ontology    األنطولوجيا

التى قد (روض يقوم أى أسلوب لفهم العالم، أو جزء منه فقط، على تبنى بعض الف
حول طبيعة األشياء الموجودة فعًال أو التى يمكن أن توجد فى ) تكون مستترة أو ظاهرة

... المجال الذى تفسره األنطولوجيا، وعن شروط وجودها، وعالقات االعتماد المتبادل بينها
المعنى بهذا . فمثل هذه القائمة من أنواع األشياء والعالقات بينها هى األنطولوجيا. وغير ذلك

فهى فى حالة (فإن آل علم من العلوم، بما فى ذلك علم االجتماع، له األنطولوجيا الخاصة به 
األشخاص، والمؤسسات، والعالقات، والمعايير، والممارسات، : علم االجتماع مثًال



 

  

وغير ذلك من عناصر تبعًا لرؤية النظرية السوسيولوجية محل .... والبناءات، واألدوار
وتتخذ . فى تقديم أنطولوجيا للعالم آكل للميتافيزيقامثل جوهر المشروع الفلسفى ويت). البحث

هذه األنطولوجيا فى بعض مدارس الميتافيزيقا شكل المحاولة المنظمة لترتيب العالقات بين 
  .أنطولوجيات العلوم المختلفة

 Reflexivity        االنعكاسية

  ).منهجية الجماعة(اإلثنوميثودولوجيا : انظر

 Closure, Social Closureانغالق اجتماعى

ثم أعيد إحياؤه حديثًا على يد عالم االجتماع فيبر، ارتبط هذا المصطلح بكتابات ماآس 
الالمساواة عن المارآسية وقد ظهر هذا المصطلح آبديل للنظريات . البريطانى فرانك بارآين

المارآسية ونظرية الطبقة،  بارآين،: انظر. (وآيفية ظهورها وعوامل استمرارها وتحولها
وقد اعتبر فيبر أن االنغالق هو أحد الوسائل التى تتحرك من خاللها الطبقات . )١٣٠()١٩٧٩

التجارية والمالكة على متصل من الشرعية، وإعادة انتاج فرص حياتهم فى اتجاه الطبقة 
نغالق هو أساس آل وفيما بعد ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن اال. االجتماعية ومكانة الجماعة

باإلضافة إلى االنتماء  لمكانة، أشكال الالمساواة، ويبدو ذلك فى المكافأة المادية، وشرف ا
  .وحتى نظام المسميات فى النظم الشيوعيةالساللى، والطائفة، 

ويمارس االنغالق وظيفته من خالل آليتين متالزمتين هما المنع واالحتواء اللذان 
جماعة واحدة على قوة ويعتمد االنغالق على . عايير فردية أو جماعيةيمكن أن يستندا إلى م

منع الجماعة األخرى من الحصول على المكافأة، أو فرص الحياة اإليجابية، وذلك فى ضوء 
مثل -إن اختيار معايير المنع واالحتواء . المعايير التى تسعى الجماعة األولى لتبريرها

وية حزبية، أو لون البشرة، أو االنتماء الدينى، أو الحصول على مؤهالت دراسية، أو عض
وإعمالها فى - الثورة، أو األصول االجتماعية، أو آداب السلوك، أو نمط الحياة أو اإلقليم 

الواقع، يسهم فى تفسير حدود الالمساواة، واستراتيجيات االغتصاب من قبل المستبعد، آما 
المشروعة المرتبطة  اإليديولوجياتو السيطرةيسهم إلى حد آبير فى تفسير أشكال 

التهميش أو االستبعاد من ناحية، والدمج : وتتضمن عمليات االنغالق االجتماعى. بالالمساواة
  .من ناحية أخرى) االحتواء(أو االندماج 

وحيث أن االنغالق هو حشد القوة الستبعاد وحرمان اآلخرين من االمتيازات 
ق يميلون إلى افتراض أن القوة تمثل فى ذاتها سمة من والمكافآت، فإن دارسى عملية االنغال



 

  

وهكذا فإنه من . سمات االنغالق، ولكنهم نادرًا ما درسوا المصادر التى تستمد منها تلك القوة
المفترض أن الصفوة المتعلمة تمتلك من القوة ما يمكنها من استبعاد غير المتعلمين إذا ما 

أية حال، فغالبًا ما تكون هناك نماذج متنافسة لالنغالق وعلى . سادت استراتيجيتهم لالستبعاد
التى يتم تحديدها من خالل  الصفواتبل أآثر من ذلك، فإن . يصارع بعضها البعض اآلخر

هو فى هذه الحالة (ربما ال تسعى دائمًا للبحث عن وسائل واضحة ) مثل التعليم(معيار بعينه 
على أساس معايير  -بدًال من ذلك-تبعد الناس لتحقيق االنغالق، بل تحاول أن تس) التعليم

ومن المشكالت األخرى التى ترتبط بنظريات ). مثل النوع أو االنتماء الساللى(أخرى 
االنغالق، المشكلة الراجعة إلى التوزيع غير المتساوى للمكافآت داخل الجماعات التى 

وعية، حيث آان حصول آما نجد على سبيل المثال فى حالة النظم الشي. تمارس االنغالق
ريموند وقد قدم . أصحاب المراتب الدنيا على المكافآت أمرًا محل شك، بل يكاد يكون معدومًا

نظرية : االنغالق االجتماعى"أفضل عرض شامل لنظرية االنغالق فى آتابة  ميرفى
  .)١٣١(١٩٨٨، الصادر عام "االحتكار واالستبعاد

 Sectoral Cleavagesانقسامات قطاعية

  .قطاعات االستهالك: ظر مادةان

 Coup d’etat      انقالب سياسى

من جانب القوات المسلحة عادة، مما يعنى  الدولة، استيالء عنيف ومباشر على قوة 
ومن أبرز أمثلة االنقالبات . أن هذا االنقالب يتسم بالالديموقراطية والخروج على الدستور

ومن . ١٩٨٠، وترآيا عام ١٩٧١ام ، وشيلى ع١٩٦٧الناجحة، انقالب اليونان عام 
ويقدم ادوارد لوتواك .  ١٩٩٠محاوالت االنقالب السياسى الفاشلة ماحدث فى روسيا عام 

  .)١٣٢(١٩٦٨، الصادر عام "االنقالب"أفضل عرض لموضوع االنقالبات فى آتابه 

 Deviance Disavowal  التنصل منه/ إنكار االنحراف

وقد . الوصف أو التشخيص ١أنهم منحرفون لهذهو رفض األفراد الذين تم وصمهم ب
أى " (المنحرفون االجتماعيون"تطور هذا المفهوم فى األصل بمناسبة الحديث عمن يسمون 

، آالمعوقين جسميًا، الذين يحرصون أشد )األفراد غير الطبيعيين من الوجهة االجتماعية
ظهروا آما لو آانوا إلى حدها األدنى، سواء لكى ي وصمة االنحرافالحرص على تقليل 

أما اآلن . طبيعيين، أو إلضفاء طابع طبيعى على تفاعالتهم وعالقاتهم مع األسوياء جسديًا
إذ يصدق على آافة صور  الوصم، فيستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع فى إطار نظرية 



 

  

  .وأشكال السلوك االنحرافى

 Types of Compliance )أو الخضوع(أنماط اإلذعان 

  ).أو الخضوع(اإلذعان : انظر

 Types of Involvement  )أو التأثر(أنماط االستغراق 

  ).تأثير(استغراق : انظر

 Modes of Individual Adaptation أنماط التكيف الفردى

  .الالمعيارية: انظر

 Types of Compliance )اإلذعان(أنماط الخضوع 

  .الخضوع: انظر

 Index Crimeأنواع الجرائم األساسية

ضع مكتب التحقيقات الفيدرالية دليًال تجميعيًا ألنواع الجرائم فى الواليات المتحدة و
القتل، االغتصاب بالقوة، النهب، : األمريكية، يحتوى على سبعة أنواع من الجرائم هى

  .االعتداء العنيف، السطو، السرقة، سرقة السيارات

 Feminity      األنوثة 

. ليدل على األساليب المميزة لسلوك ومشاعر المرأة الذآورة، مفهوم عام يقابل مفهوم 
وتختلف الخصائص التى تدل على األنوثة، وإن آان يشار عادة إلى السلبية، والتبعية، 

ويشير علماء االجتماع إلى األصول االجتماعية . والضعف على أنها خصائص تميز األنوثة
ولوجى، ولكن المناقشات حول األنوثة لألنوثة وللذاتية النسائية، ويؤآدون على دورها اإليدي

  ).الجوهرية(الماهوية غالبًا ما تسقط من مزالق 

 Animismاألنيميزم، المذهب الحيوى

  .التوتمية: انظر

 Central Life Interestاالهتمام األساسى فى الحياة

الدوافع التى تفضى بالعمال، الذين يعتقد أن أغلبهم يعانون من االغتراب، لتحقيق 
وقد استخدم هذا المصطلح بصفة أساسية عالم . داخلى أو خارجى من وظائفهم إشباع



 

  

وتالميذه فى دراستهم لرؤى العالم عند عمال  Dubinاالجتماع األمريكى روبرت دوبين 
  .الخبرة الذاتية للعمل: انظر أيضًا .الصناعة

 Credentialismاالهتمام بالمؤهالت الدراسية

االجتماعية  الطبقى، وإحراز المكانةفيها التميز  عملية اختيار اجتماعى، يرتبط
ويعبر االهتمام بالمؤهالت الدراسية عن إيديولوجيا . بالحصول على المؤهالت العلمية

مؤداها أن المؤهالت إما إنها تعكس الخبرة أو الخصائص الضرورية الالزمة للصعود 
من النتائج غير المقصودة ويقال أن . االجتماعى، أو القدرة على شغل أحد أدوار الصفوة

المترتبة على االهتمام بالمؤهالت الدراسية، وخاصة فى مجتمعات البالد النامية، ظاهرة 
مجتمع : "انظر دراسة راندال آولينز. مرض الشهاداتتضخم المؤهالت، أو ما يطلق عليه 

انظر . دة، الذى يتناول بالدراسة حالة الواليات المتح)١٣٣(١٩٧٩، الصادر عام "الشهادات
  .نظام الحكم ألهل الكفاءة، نظام الجدارة: أيضًا

 Merit        أهلية، جدارة

  .عدالة اجتماعية: انظر

 Autocracy        أوتوقراطية

نظام يتسم بترآز القوة فى يد شخص واحد، آما هى الحال على سبيل المثال فى 
فضفاضة، ويرد ذآره فى  ويالحظ أن المصطلح يستخدم بطريقة". األوتوقراطية الستالينية"

النظم : مناقشات ألشكال متباينة من بنى الدولة والنظم السياسية، وخاصة عند الحديث عن 
  .الستالينية: انظر أيضًا. الشمولية، والفاشية، واالشتراآية الواقعية، والملكيات

  

 Automationأوتوميشن، اآللية   

أما فى الواقع فيعنى . يستخدم عماًاليعنى المصطلح نظريًا، نسقًا لإلنتاج الصناعى ال
مجموعة من اآلالت التى تعمل آل منها تحت سيطرة العقول االلكترونية أوماآينات الروبوت 

وتشير . ، حيث تحل العمليات المترابطة آهروميكانيكيًا محل النقل باليد)اإلنسان اآللى(
تغيير موقع االستفادة من  الحديث إلى أن األوتوميشن يفضى إلى العملالبحوث حول عملية 

العمل والمهارات اإلنسانية، فينقلها إلى مجاالت الصيانة والتخطيط والتوزيع واألعمال 
  .المساعدة، ولكنه اليستبعدها إطالقًا



 

  

  )١٩٥٩حتى  ١٨٨٦عاش من (أوجبرن، ويليام فيلدنج 

Ogburn, William Fielding 

ئيسًا للجمعية االمريكية لعلم عمل رمدرسة شيكاغو فى علم االجتماع، أحد رواد 
، ترآز اهتمامه الرئيسى على دراسة عمليات التغير االجتماعى، ١٩٢٩االجتماع فى عام 

يمكن للقارئ أن يجد مختارات ممتازة من . الهوة الثقافيةوطور فى هذا الصدد مفهوم 
  .)١٣٤(١٩٦٤، الذى نشر عام "عن التغير الثقافى واالجتماعى"أعماله فى آتاب 

  وجست آونتأ

  .آونت، أوجست: انظر

 Beta Weightsاألوزان البائية    

  ).إحصائى(انحدار  :انظر

  Sampling Weightsأوزان المعاينة

لتحقيق عنصر ) المعاينة: انظر(تستخدم هذه األوزان فى عملية اختيار العينة 
مختلف آسور  فعندما تطبق. وأوزان المعاينة هى المقابل العكسى لكسور المعاينة. التناسب

المعاينة على جماعات فرعية بعينها داخل مجتمع البحث المدروس، تستخدم أوزان المعاينة 
من هذا مثال أن نتائج المسح التى . الستعادة األهمية األصلية لكل جماعة فى مجتمع البحث

يتحتم مضاعفتها بواسطة  ١/٢و ١/٥٠تتحصل من استخدام آسور المعاينة التى قدرها 
من أجل استعادة تمثيلها الصحيح داخل مجتمع البحث  ٢/١و  ٥٠/١المعاينة بنسبة أوزان 
  .آكل

  )الداللى التفاضلى(أوسجود، مقياس 

  .مقياس أوسجود الداللى التفاضلى، والتفاضل الداللى: انظر

 Ossowski, Stanislaw  )١٩٦٣حتى  ١٨٩٧عاش من (أوسوفسكى، ستانيسالف 

- نشر باالشتراك مع زوجته ماريا أوسوفسكا . بارزعالم اجتماع وفيلسوف بولندى 
عددًا آبيرًا من المؤلفات فى ميادين فلسفة وسيكولوجيا  -وهى نفسها فيلسوفة متميزة

، بعد أن انقضت سنوات ستالين العقيمة، وبعد أن آان علم االجتماع ١٩٥٧وفى عام .العلوم
البناء الطبقى : "در آتاب أوسوفسكىقد ألغى رسميًا فى الجامعات البولندية، فى ذلك العام ص



 

  

، وهو المؤلف الذى سلطت عليه األضواء فى حقل علم )١٣٥("فى الوعى االجتماعى
  . االجتماع

الطبقة، والبناء : ويقوم هذا الكتاب على تنميط اآلراء المختلفة فى موضوعات
وقد تصدى . آلراءاالجتماعى، والعمليات االجتماعية، والبيئة الثقافية التى تنبت فيها هذه ا

. الثنائى المبسط الذى آان شائعًا فى ذلك العصر المارآسىأوسوفسكى بعنف للتحليل الطبقى 
وأن المكانة، ولكن األهم من ذلك أنه استطاع أن يبلور رأيًا مؤداه أن وجود امتيازات 

وقد سعى . رسميًا الطبقىاالقتصادية تظل قائمة حتى بعد إلغاء النظات  الالمساواة
وسوفسكى على وجه الخصوص إلى إبراز أهمية دراسة التصورات الذاتية لالمساواة، أ

ولالتجاهات وإلى دراسة موضوعات آانت تعد فى ذلك الوقت جديدة، أو متوارثة، أو حتى 
آما . التى آان يعتقد أنها مجتمعات بال طبقاتاالشتراآية الواقعية غائبة فى إطار مجتمعات 
من حيث الرأسمالية واالشتراآية، م إلى أوجه الشبه بين المجتمعات لفت أوسوفسكى االهتما

التضامن "تصويرها لمجتمعاتها بأنها مجتمعات ال طبقية، وفى محاوالتها القضاء على أسس 
ولعل تأميم وسائل االنتاج آان شرطًا ". االجتماعى بين الفئات األقل حظا فى المجتمع

المارآسيون اللينينيون، ولكنه لم يكن بالتأآيد شرطًا  ضروريًا لتحقيق المجتمع الذى بشر به
آافيًا، وأآد أن هناك العديد من صور الالمساواة التى آانت قائمة فى الماضى قد عاودت 

  .الظهور فى شكل جديد يخفى معالمها القديمة

ولقد تمتع أوسوفسكى بسعة األفق الفكرية وبالشجاعة األخالقية التى مكنته أن يكتب 
فى مجتمعات  التدرج االجتماعىه الموضوعات، فى عصر آان مجرد مناقشة فى هذ

وقد عبر عن اهتماماته االشتراآية فى . الديموقراطيات االشتراآية الشعبية يعد من المحرمات
نفس الوقت مع قوة النظر واالستقالل الفكرى، وبذلك استطاع أن يرسى أسس علم اجتماع 

القمع، حيث آان هذا العلم قد اختفى فى سائر البالد  آتب له أن يبقى ويزدهر فى ظروف
  .األخرى التى طبقت االشتراآية الواقعية

 Oligarchy         األولجارآية

التى  الصفوةأى شكل من أشكال الحكم يكون فيه األمر لعدد قليل، مثل أفراد جماعات 
ميشيلز، : مادتى انظر أيضًا. على مجتمع آبير السيطرةتقصر نفسها على أفرادها وتملك 

  .وعلم االجتماع السياسىروبرت، 

 Altruism      اإليثار



 

  

  .، االنتماء)تبادل الهدايا(عالقة تهادى : انظر

 Ideology     اإليديولوجيا

ويرتد فى نشأته، بوصفه . لمصطلح اإليديولوجيا تاريخ طويل، يتسم بالتعقيد والغنى
رل مارآس، ومنذ ذلك التاريخ ظل مفهومًا سوسيولوجيًا ذا طابع خاص، إلى أعمال آا

استخدامه فى التحليالت السوسيولوجية مؤشرًا على أن مثل هذا التحليل ذا اتجاه مارآسى أو 
ويعنى هذا أنه من األهمية بمكان أن نكون على وعى بأن . أنه متأثر بشكل واضح بالمارآسية

األفكار أو الثقافة بشكل مجال : ويقصد بها(الظاهرة االجتماعية التى يدل عليها المصطلح 
، وآذا العالقة بين حقل )عام، واألفكار السياسية أو الثقافية السياسية على وجه الخصوص

األفكار وغيره من الحقول السياسية واالقتصادية، آانت آلها موضوعات لمناقشات 
صة خا(واألآثر  من ذلك أن هذه المناقشات . مستفيضة داخل الفروع السوسيولوجية األخرى

، قد أثرت تأثيرًا ملحوظًا على )تلك التى دارت بين أتباع فيبر، ودورآايم، والبنيويين
  ).والعكس صحيح أيضًا(التنظيرات المارآسية الخاصة بمفهوم اإليديولوجيا 

ويرجع القدر األآبر من التعقيد الذى يتسم به تاريخ هذا المفهوم، ومن ثم الصعوبات 
تحديده، إلى الطابع الجزئى وغير المكتمل للمناقشات القليلة  التى يواجهها أى باحث يحاول

فلم يكن . والمتناقضة أحيانًا، التى أوالها مارآس للظاهرة التى يشير إليها هذا المفهوم
معنيًا بتفسير السبب فى أنه لم يعد مثاليًا ) ١٨٤٦(اإليديولوجيا األلمانية : مارآس فى آتابه

بتفسير السبب فى أنه ظل هو وغيره أسرى لمثل  -ضافة إلى ذلكباال-هيجليًا، بل آان معنيًا 
ويتمثل جوهر أطروحته، إذا ما نحينا جانبًا آل جوانب الغموض . هذه األفكار لمدة طويلة

التى ظل الشراح والمعلقون الالحقون يدعونها بسبب وبال سبب، فى أن المبدأ الجوهرى 
لم تكن، بأى معنى، ) ر تمثل القوة المحرآة للتاريخأى االعتقاد بأن األفكا( المثاليةللعقيدة 

المنتج النهائى لوعى العقل بذاته، بل إن هذه المثالية آانت نتاجًا لتاريخ ظل غائبًا عن رؤية 
. ة عقيدة إيديولوجيةالكثير من المفكرين، بما فيهم مارآس ذاته، وأنها آانت تمثل فى الحقيق

، وهو التاريخ الذى أطلق "البشر الحقيقيين الفاعلين"ريخ وهذا التاريخ الغائب لم يكن سوى تا
والسبب فى أن هذا التاريخ قد استعصى ". تاريخ الصراع الطبقى"عليه مارآس، فيما بعد، 

على فهم المفكرين، يرجع إلى أن هؤالء المفكرين اتجهوا، حسب تعبير مارآس، إلى 
األفكار التى تمثل، فى آل مرحلة، أفكار االهتمام باألفكار المسيطرة خالل تلك الفترة، وهى 

  .الطبقة الحاآمة

أوًال، الفكرة الجنينية التى طورها : يلى والخالصة أن هذه األطروحة تحتوى على ما



 

  

وما البناء الفوقى، فى مقابل  البناء التحتىمارآس بخصوص نموذج المجتمع المتأسس على 
تمييزه عن االقتصاد وأنه يتحدد بفعل  تنطوى عليه هذه الفكرة من أن مجال األفكار يمكن

أفكارًا ) الطبقة الحاآمة(ثانيًا، الفكرة التى ترى أن ما يجعل أفكار طبقة معينة . االقتصاد
  .إيديولوجية آون هذه األفكار تخفى أشياء تعمل فى صالح الطبقة الحاآمة

بين مجال ويتبدى المجهود المؤثر الذى بذله مارآس فى سبيل توضيح طبيعة العالقة 
أو (األفكار ومجال االقتصاد، وآيف تصبح أفكار الطبقة الحاآمة هى األفكار الحاآمة 

فقد . ١٨٦٧الصادر عام رأس المال، ، يتبدى فى نهاية الفصل األول من آتابة )السائدة
اآللية األساسية لحدوث التباين بين األشياء بوجودها الواقعى : أوضح فى هذا الموضع، أوًال

. جال االقتصادى وفى المجتمع األوسع وبين تصور الناس عن مثل هذه األشياءفى الم
وذهب مارآس . وأوضح هذه اآللية من خالل المماثلة بالمناطق الضبابية فى المجال الدينى

آانت ذات آيانات  المنتجات التى يبدعها العقل اإلنسانى داخل هذا العالم تبدو آما لو"إلى أن 
اة، وتدخل فى عالقات مع بعضها البعض من ناحية ومع اإلنسان من مستقلة تدب فيها حي

وانتهى أخيرًا إلى أن ما يحدث فى مجال األفكار يشبه ما يحدث فى عالم ". ناحية أخرى
التى ترتبط ) أو تقديس السلع(وهذا ما أسميه الفتشية . السلع مع منتجات عمل األفراد

  )".ةداخل المجتمعات الرأسمالي(بمنتجات العمل 

خاصة (والنتيجة النهائية لظهور ظاهرة تقديس السلع هى أن تصورات األفراد، 
لما يحدث فى الواقع ) علماء االقتصاد البورجوازى، ورجال الدين المسيحى، ورجال القانون

. هو فى الحقيقة عمليات بيع وشراء األشياء التى تكمن قيمتها فى جوهر هذه األشياء ذاتها
مارآس أن هذه القيم ليست سوى نتاجًا لعالقات بعينها بين البشر تكون والحقيقة فى رأى 

غائبة عنهم، لكنهم ينخرطون فى عالقات عن طريق البيع، والشراء، والتقاضى، والتبرير 
السلع ال يمكنها أن تذهب إلى السوق وتقوم بعمليات التبادل لحسابها "بمقتضى حقيقة أن 

التى السوق لمجتمع الرأسمالى إلى أشكال التبادل داخل لذا ينظر األفراد داخل ا". الخاص
، بوصفها العالقات األساسية داخل المجتمع )أو حيادية(آانت عالقات متكافئة  تبدو آما لو

هى تلك العالقات غير  -فى رأى مارآس- الرأسمالى، على حين أن العالقات األآثر جوهرية 
الطبقة التى تمثل القوة "وهكذا تصبح ". ترالمست اإلنتاجالمتكافئة التى تظهر داخل نمط 

  ".هى القوة الفكرية الحاآمة... المادية الحاآمة فى المجتمع

، وتوضيحه لكيفية ظهور تقديس Fetishوالواقع أن استعارة مارآس لفكرة الصنم 
السلع داخل المجتمعات الرأسمالية استمرت تمارس تأثيرها الهائل بأشكال مختلفة، على 



 

  

على سبيل المثال، يستخدم هذه االستعارة لوآاتش، حيث نجد جورج . المارآسيينالباحثين 
وآذا افتراضاته الخاصة بأفضل السبل الكفيلة للتغلب على  الوعى الزائف، فى نظريته عن 

فى مقابل ذلك نجد . وآان لوآاتش متأثرًا، فى تناوله هذا، بماآس فيبر. هذا الوعى الزائف
لتى تأثر فيها إلى حد ما بدورآايم وبالتراث البنيوى، التى طور فيها األتوسير، محاولة لوى 

أفكار مارآس، بهدف صياغة تصور للعالقة اإليديولويجية، سواء بمعناها الخاص بوصفها 
، أو تعيين الميكانزم الذى يتموضع من خالله األفراد أو الذوات داخل هذه "عالقة تخيلية"

  .استدماجالعالقة، آعالقة 

 جرامشىاآلونة األخيرة سعى العديد من الباحثين، ربما تأثرًا بفكرة أنطونيو وخالل
لدمج العديد من المفاهيم اللغوية ومفاهيم تحليل الخطاب فى نظرية  بالهيمنة، الخاصة 

وآانوا يأملون من وراء ذلك سبر غور ما يمكن أن نسميه الحياة الداخلية للمجال . اإليديولوجيا
آما يأملون أيضًا أن . االستقالل النسبىلور إلى حدما مضمون ما يسمى اإليديولوجى، ويب

. داخل المجتمع" األفكار الحاآمة"يتمكنوا من تقديم تفسير أآثر دقة وأآثر تفصيًال لكيفية إنتاج 
والفكرة  تقديس السلع، وهو تفسير أآثر دقة من تلك التفسيرات المتاحة التى تستند إلى نظرية 

ومع . التى ترى أن هذه األفكار البد وأن تكون بالضرورة أفكار الطبقة الحاآمةالمرتبطة بها 
ذلك فإن نظرية تقديس السلع التزال تجد من يدافعون عنها، ممن يرون أن أى تقارب مع 

  .يعد من قبيل الهرطقة ما بعد البنيوية وما بعد الحداثةاتجاهات 

وحاول جورج الران فى . الثراء الهائلإن التراث السوسيولجى حول اإليديولوجيا يتسم ب
، وتيرى إيجلتون فى آتابه مقدمة فى )١٣٦(١٩٧٩آتابه مفهوم اإليديولوجيا، الصادر عام 

: انظر أيضًا مواد. ، أن يقدما هذا التراث بشكل معقول)١٣٧(١٩٩١اإليديولوجيا، الصادر عام 
  .زة الدولة اإليديولوجيةقضية اإليديولوجيا المسيطرة، وعى مزدوج، جولدنر، ألفن، أجه

  )١٩٧٣ - ١٩٠٢(إيفانز بريتشارد، سير إدوارد إيفان 

Evan - Pritchard, Sir Edward Evan 

أحد رواد األنثروبولجيا االجتماعية البريطانية البارزين، قام بدراسات إثنوجرافية 
دراسة  بوصفها األنثروبولوجيا االجتماعيةوآان ينظر إلى . لبعض المجتمعات األفريقية

ولعله تبنى هذه النظرة ألن درجته الجامعية األولى . إنسانية أآثر منها دراسة علمية للمجتمع
الذى ( رادآليف بروانوبسبب نظرته تلك لمجال العلم فقد نأى بنفسه عن . آانت فى التاريخ

حتى  ١٩٤٥خلفه آأستاذ لألنثروبولوجيا االجتماعية بجامعة أآسفورد خالل الفترة من 



 

  

الذين اجتهدوا للتوصل إلى قوانين أو نظريات تنطبق على  الوظيفيين وغيره من ) ١٩٧٠
وبسبب تبنيه البعد التاريخى فى بحوثه، استطاع إيفانز بريتشارد أن . المجتمعات بصفة عامة

فكان ذلك بمثابة خطوة . يوضح آيف تتغير المجتمعات وآيف تتحكم فى التغير عبر الزمن
آما اهتم إيفانز بريتشارد فى . نسبة للتحليل االستاتيكى للنزعة الوظيفيةآبرى إلى األمام بال

الوقت نفسه بوصف المجتمعات وصفًا آليًا يتصف بالشمول، ومن هذه الناحية يمكن أن يعد 
  .بحق واحدًا من تالميذ إميل دورآايم

هتمام ولعل األمر األهم من ذلك، أن إيفانز بريتشارد لعب دورًا رئيسيًا فى تحويل ا
الذى يخلعه أفراد المعنى فى المجتمع إلى دراسة  الشعائراألنثروبولوجيا من دراسة وظائف 

ولذلك رأى إيفانز بريتشارد أن من المهام الرئيسية . المجتمع على هذه الشعائر
وقد .  المدروسة إلى عبارات مفهومة ألبناء الثقافات األخرى الثقافةلألنثروبولوجيا ترجمة 

قيق تلك المهمة بالفعل وبشكل ال ينسى فى دراستيه المبكرتين، واللتين أسستا نجح فى تح
، "الشعوذة والسحر عند قبائل األزاندى:شهرته واللتان مازالتا تقرآن حتى اليوم، وهما

  . )١٣٩(١٩٤٠الصادرة عام " النوير"، و)١٣٨(١٩٣٧

ية رادآليف براون، ومع أن إيفانز بريتشارد آان أقل اهتماما بأن يكون فى درجة علم
الذى تعلم منه مالينوفسكى، آانت أآثر تنظيرًا من أعمال برونيسالو  -مع ذلك-إال أن أعماله 

فقد استطاع فى المجلد الذى حرره باالشتراك . الحماس الكبير لمناهج العمل الميدانى المكثف
دث ثورة فى أن يح )١٤٠() ١٩٤٠النظم السياسية األفريقية، الصادرعام(فورتس مع ماير 

آما نالحظ، فضًال عن ذلك، أن العديد من الكتابات التى . مجال األنثروبولوجيا السياسية
مثل آتابه مقاالت فى األنثروبولوجيا االجتماعية الذى صدر (نشرها إيفانز بريتشارد فيما بعد 

وبصفة  قد اهتمت بدراسة عالقة األنثروبولوجيا بالعلوم االجتماعية األخرى، (*))١٩٦٤عام 
علم االجتماع وتمثل هذه الكتابات إسهامات مهمة فى ميدان . خاصة عالقتها بعلم االجتماع

وتطرح آراء مثيرة ومحفزة عن مشكالت الذاتية فى البحث االجتماعى، وعن المعرفى، 
وقد قدمت مارى دوجالس عرضًا واضحًا لألهمية . الحاجة إلى التحليل المقارن

فيما آتبته اللغة، والفعل الرشيد، والدين، وخاصة بالنسبة لنظريات  السوسيولوجية لكتاباته،
: انظر أيضا مواد. )١٤١(١٩٨٠المنشور عام " إيفانز بريتشارد" عن حياته وأعماله فى آتابها

  ).الضار(سحر، شعوذه، السحر 

                                                           
وان  (*) ا   : قدم أحمد أبوزيد ترجمة عربية لهذا الكتاب الهام تحت عن انز بريتشارد، األنثروبولوجي  إيف

  )المحرر.(١٩٧٠االجتماعية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 



 

  

 Ecologyإيكولوجيا، علم البيئة    

دد التوزيع المكانى والكثافة العددية اإليكولوجيا هى الدراسة العلمية للتفاعالت التى تح
وقد استخدم عالم البيولوجيا األلمانى هيكل هذا المصطلح استخدامًا . للكائنات العضوية الحية
واستمدت نظرية دارون فى . ، فى دراسته عن علم بيئة النبات١٨٦٩علميًا ألول مرة فى عام 

فى رأى داروين أن التطور يتحقق من ف. تطور األنواع من علم البيئة دفعات قوية إلى األمام
. خالل عمليات التكاثر والوراثة من ناحية وعن طريق االنتخاب الطبيعى من ناحية أخرى

حيث يستبعد االنتخاب الطبيعى األنواع األقل قدرة على اجتياز النضال من أجل البقاء بسبب 
عدا - هم من جوانب البيئة ثم يأتى بعد ذلك جانب م. إخفاقها فىالتكيف مع البيئات المتغيرة

يتمثل فى وجود األنواع األخرى التى تتنافس على - عوامل مثل المناخ والتوزيع الطبوغرافى 
ومع ذلك تظل المنافسة الكاملة محدودة فى العادة بحدود معينة، . الموارد واألقاليم المحدودة

، وتتكامل فى إطار وذلك على أساس أن األنواع تعتمد على بعضها البعض اعتمادًا متبادًال
نسيج الحياة، وهو األمر الذى يعد ثمرة لتكيف بعضها مع بعض من ناحية ومع البيئة الطبيعية 

إال أن هذا التوازن يختل ). هذا على الرغم من تمتع أنواع معينة بالسيطرة(من ناحية أخرى 
حليل مراحل هذه ولذلك فقد استخدمت فى ت. مؤقتًا عند ظهور أنواع أخرى جديدة أآثر هيمنة

  . العملية مصطلحات آالغزو والسيطرة والتتابع

قد أصبح بعيد التأثير خارج نطاق ) اإليكولوجى(ويالحظ أن هذا المنظور البيئى 
فى الميدان الطبى،  علم الوبائياتالعلوم البيولوجية، على نحو ما نجد على سبيل المثال فى 

وقد أثمر االهتمام بتأثير األنشطة . البشرية وسيكولوجيا العمارة و التصميم، والجغرافيا
اإلنسانية على البيئة فى أواخر القرن العشرين ظهور حرآات اجتماعية وسياسية فى مجال 
البيئة، والتنامى الواضح لقضايا الخضر، أو حرآات الخضر بشكل عام، وهى القضايا التى 

لمفاهيم اإليكولوجية تأثيرًا ورغم ذلك، فلم تحدث ا. أصبحت موضوعًا للبحث السوسيولوجى
جوهريًا على النظرية االجتماعية إال خالل فترة العشرينيات وفترة األربعينيات فى الواليات 

بعد . اإليكولوجيا الحضريةالمتحدة، وذلك من خالل تطوير علماء مدرسة شيكاغو لميدان 
ت مفاهيم ذلك أصبح الدارسون يتبنون المنظور اإليكولوجى على نطاق واسع وأصبح

غير أن بعض علماء . اإليكولوجيا البشرية االجتماعية تستخدم فى هذا السياق غالبا
اإليكولوجيا البشرية قاموا بنقد تأآيد الرواد األوائل لمدرسة شيكاغو لموضوع التنافس بين 

تأسيسًا على رؤية تكاد تكون أحادية (الجماعات من أجل الحصول على امتيازات مكانية 
، واقترحوا بدًال من ذلك إطارًا أآثر رحابة للدراسة يهتم )رون فى االنتخاب الطبيعىلمبدأ دا



 

  

دون االرتباط بالبعد المكانى (البشرى للمجتمع المحلى بشكل وتطور األنماط المختلفة 
مع االهتمام بشكل خاص بطرق تكيف تلك المجتمعات المحلية مع بيئاتها عبر ) بالضرورة

  .نية وتنافسيةعالقات اجتماعية تعاو

وهى . إن العالقة بين النظريات اإليكولوجية وعلم االجتماع ما تزال عالقة محدودة
 - على سبيل المثال-تتسم بأنها أقوى فى أمريكا الشمالية عنها فى أوروبا، حيث ماتزال تؤثر 

والحقيقة أن البعض . على بعض بحوث علم االجتماع الريفى والحضرى األمريكيين
المنظور البيئى يتسامى على أى علم اجتماعى بمفرده ويتجاوزه،  ألنه يتناول يزعمون أن 

أما النظرية السوسيولوجية المحدثة، فنادرًا . عمليات تمثل أساس آل هذه التخصصات جميعًا
ما تتأثر بهذا االستخدام الخاص للمماثلة البيولوجية، رغم أن االهتمام بعمليات التكيف، 

والتوازن يعد من موضوعات االهتمام المميزة لعلم االجتماع البنائى  واالعتماد المتبادل،
الداروينية، منافسة بيئية، غزو بيئى، تتابع بيئى، نموذج : انظر أيضا. الوظيفى
  .التتابع، منطقة طبيعية/الغزو

 Social Ecologyاإليكولوجيا االجتماعية

  .المادة التالية: انظر

 Human Ecologyاإليكولوجيا البشرية

االجتماعية التى يعيشون والبيئات دراسة العالقات بين األفراد والجماعات االجتماعية 
على يد ) أو االجتماعية آما يقال أحيانًا(ولقد بدأت الدراسات المنظمة لإليكولوجيا البشرية . فيها

 الذين طبقوا مفاهيم مأخوذة علماء مدرسة شيكاغو فى علم االجتماعوغيره من  باركروبرت 
  .اإليكولوجيا الحضريةمن إيكولوجيا النبات والحيوان فى تطويرهم لمفهوم 

انظر آتاب هاولى بعنوان (وترفض اإليكولوجيا البشرية فى صورها األحدث 
التطبيق المبسط لآلليات التنافسية والتطورية  )١٤٢()١٩٥٠اإليكولوجيا البشرية، الصادر عام 

على  -يا توزيع األنواع فى البيئات الفيزيقية المختلفةالتى يفسر من خاللها علماء البيولوج-
امتدادًا منطقيا للتفكير النسقى وتقنيات "إنها على العكس من ذلك، تعد . المجتمعات البشرية

التى تطورت لدراسة الحياة الجمعية للكائنات الحية الدنيا، وتطبيقها على دراسة " البحث
الجماعات البشرية أنماطًا خاصة للعالقات ويتضمن ذلك دراسة آيف تنتج ". اإلنسان

فالتكيف يعبر عن الخصائص الرئيسية التى . االجتماعية فى ثنايا عمليات تكيفها مع بيئتها
االعتماد البشرى المتبادل، : وهى نسق اجتماعى، يعتقد أنها خصائص آامنة ألى 



 

  

ى تؤدى بعض الوظائف والمؤسسات االجتماعية المتنوعة، بما فى ذلك المؤسسات السائدة الت
فالتغير االجتماعى يكون فى الظروف االجتماعية العادية قاصرًا على التغير . الرئيسية

ولقد سعى اإليكولوجيون من أمثال هاولى إلى تقديم  . التوازنالمطلوب للحفاظ على شروط 
: تابيهانظر آ(تفسيرات بيئية للسلوك والثقافة البشريين ولألنماط المكانية على حد سواء 

، والمجتمع الحضرى، ١٩٥٥الشكل المتغير للعواصم األمريكية الكبرى، الصادر عام  
  .)١٤٣()١٩٧١الصادر عام 

وغالبًا ما يدعى المتخصصون فى اإليكولوجيا البشرية أنها تمثل مدخًال عامًا، صالحًا 
اعية، لدراسة الحياة االجتماعية فى عدد من فروع العلم مثل األنثروبولوجيا االجتم

ويعد تأثيرها الفكرى المباشر على علم . والجغرافيا البشرية، واالقتصاديات الحضرية
االجتماع المعاصر تأثيرًا محدودًا، هذا بالرغم من وشائج الصلة الواضحة بينها وبين البنائية 

التى يتحقق من خاللها التوازن  اآلليات التكيفيةالوظيفية، خاصة فى تأآيدها على 
ى، ناظرة إلى هذه اآلليات على أنها أساس ضرورى للوجود االجتماعى، مقللة من االجتماع

انظر . شأن االحتماالت األآثر راديكالية للتغير االجتماعى الذى يظهر فى الفعل االجتماعى
  .المادة التالية: أيضًا

 Urban Ecologyاإليكولوجيا الحضرية

ريادة ميدان اإليكولوجيا فى  مدرسة شيكاغويرجع الفضل إلى علماء اجتماع 
الحضرية فى عشرينيات هذا القرن، وهو الميدان الذى لعب دورًا حاسمًا فى تطور 

  .ولو أن المصطلحين يستخدمان بالتبادل فى أغلب األحوال. فيما بعداإليكولوجيا البشرية 

وتطبق اإليكولوجيا الحضرية المبادئ المستخلصة من علم البيولوجيا فى تفسير 
ويعتقد أن ذلك التوزيع ينجم عن المنافسة . ع المكانى لسكان المناطق الحضريةالتوزي

وهى . التى تدخل فيها الجماعات اإلنسانية من أجل الظفر بالمزايا االقليمية المتاحة" الحيوية"
الجماعات التى تتكون حول أساس اجتماعى معين، آالوضع الطبقى أو االنتماء الساللى 

  .متميزة أو أحياء بعينها" مناطق طبيعية"عات المختلفة وتشغل الجما. مثًال

التى قدمها إرنست بيرجيس تصويرًا إيكولوجيًا نظرية المناطق المتعددة المرآز وتعد 
فتصف المفاهيم اإليكولوجية عن الغزو، والسيطرة، والتتابع لمراحل . لهذا النسق الحضرى

ومع ذلك فإن . امتها بسبب ضغوط المنافسةالتغير التى تظهر عندما تغير الجماعات أماآن إق
المنافسة الحيوية غير المقيدة بقيود تجعل النظام االجتماعى أمرًا مستحيًال، وهنا يتدخل 



 

  

ويفعل فعله بما يؤدى إلى آبح المنافسة ") الثقافة: "اسمه(مستوى ثان من التنظيم االجتماعى 
اع، والتعاون التى تتجلى فى المناطق االتصال، واالجتم: ويتضمن ذلك عمليات . على المكان

الطبيعية التى تشغلها الجماعات االجتماعية المتجانسة، آما تتجلى فى آليات التكامل على 
مستوى المدينة آلها، آالثقافة الجماهيرية، ووسائل االتصال الجماهيرى، والسياسات 

  .الحضرية

بل استخدام الفروض ذات وقد أصبحت قلة قليلة فقط من علماء االجتماع هى التى تق
ولو أن استخدام علماء اإليكولوجيا . األساس البيولوجى فى ميدان اإليكولوجيا الحضرية

الحضرية من مدينة شيكاغو آمعمل إلجراء بحوثهم قد ساهم بشكل فعال فى تطوير علم 
لم االجتماع اإلمبيريقى وطرقه فى البحث، وهو األمر الذى ساهم بدوره فى تطوير ميادين ع

االجتماع الحضرى، ودراسات المجتمع المحلى، وعلم االجتماع الثقافى، ودراسة االنحراف، 
  .وعلم االجتماع الطبى، ودراسة الحرآات االجتماعية والدينية، وآذلك علم االجتماع الريفى

ويالحظ أن تجميع هيلين ماآجيل هيوز لخبراتها العملية فى مدينة شيكاغو قد ألقى 
التى قد نجدها ساذجة فى بعض (ومهمًا على منهجية اإليكولوجيا البشرية ضوءًا مفيدًا 

مجلة ، المنشور فى "آيف أصبحت متخصصة فى علم االجتماع:"انظر مقالها). األحيان
  )١٤٤(.١٩٨٠تاريخ علم االجتماع، 

 Gesture     إيماءة أو إشارة

ئن الحى واإليماءة هى فعل للكا. الذاتجزء من نظرية جورج هربرت ميد فى 
فالكلب الذى ينبح قد يثير آلبًا آخر للنباح، وهكذا : يستوجب إستجابة من جانب آائن حى آخر

وتعد هذه اإليماءات مجرد سلوك غريزى ودافعى ". محادثة عبر اإلشارات أو اإليماءات"تتم 
ت لمعظم الحيوانات؛ أما بين البشر فإن العملية تعتمد على الرموز واإليماءات الصوتية ذا

  .أآثر تعقيدًا انعكاسيةالداللة التى تستدعى استجابات 

 Technicismاإليمان بالتكنوقراط  

حرآة وهو أيضا . مرغوب أو ضرورى والغنى عنهحكم التكنوقراط اإليمان بأن 
واسعة النطاق، تتمتع بالسطوة والتأثير، خاصة فى الواليات المتحدة فى أوائل  اجتماعية

وآانت تلك الحرآة تنادى ). آانت تعرف باسم حرآة حكم التكنوقراطوالتى (القرن العشرين 
األسعار، وتدعو إلى التحكم فى الصناعة والمجتمع بواسطة المبادئ ) حرية(نظام  بإلغاء

  .حكم التكنوقراط: انظر أيضا مادة. العلمية أو الهندسية



 

  

  



 

  

  )ب(حرف 
  الباثولوجيا

  .علم األمراض: انظر

  Social Pathologyالباثولوجيا االجتماعية

ى نطاق واسع اآلن،       االنحراف،  صورة مبكرة من نظريات تفسير  د تستخدم عل م تع ل
زاء      ل أج ع مث زاء المجتم وحى أن أج ائن العضوى، لت ع بالك بيه المجتم ى تش تند إل ى تس وه

  .علم األمراض: انظر أيضًا. لضعف والمرضالجسم الحى، يمكن أن تعانى من ا

 Parsons, Talcott )١٩٧٩حتى  ١٩٠٢عاش من (بارسونز، تالكوت 

ة المفكر          ة الثاني د الحرب العالمي ًا بع ين عام ارب الثالث دة تق الكوت بارسونز لم ظل ت
م           م يكن فى عل ة، إن ل ة اإلنجليزي ة باللغ بالد الناطق اع فى ال  النظرى الرئيسى فى علم االجتم

ع   الم أجم توى الع ى مس اع عل ات     . االجتم ى الوالي ه ف وال حيات ل ط ى عم الم أمريك و ع وه
ا   عن فترة وجيزة أمضاها فى دراسات    المتحدة، بصرف النظر ا فى أورب ه   . علي د نظريت وتع

ار المجتمع األمريكى     ) التى تسمى عادة  الوظيفية البنائية أو الوظيفية المعيارية( ثمرة من ثم
ة،      فى عصر رفاهيته ة البنائي ة الصراعات االجتماعي ، حيث تم التخلص إلى حد آبير من آاف

ة من التماسك            اك حال ذاك أن هن ع آن دا للجمي ابرة، وحيث ب ة ع أو أنها آانت جميعًا من طبيع
ة     القيم الديموقراطي ا ب ل أطرافه ؤمن آ ى ت ام الت اعى الع ونز   . االجتم ة بارس دأت نظري م ب ث

خاصة وقد بدأت حالة اإلجماع التى سادت بعد الحرب تتحلل، تتعرض لقدر متزايد من النقد، 
  . خاصة بتأثير حرب فيتنام

اد         اع، أف م االجتم ة فى عل املة متكامل ة ش وقد حاول بارسونز منذ البداية أن يقدم نظري
اع    م االجتم ى عل ار مؤسس ة لكب ن آراء متنوع ا م ى بنائه روع  . ف ك المش رز عناصر ذل وأب

ين النز  ان واحد متكامل          محاولة التوفيق ب دورآايم فى آي ة ل ر والنزعة الكلي ة لفيب . عة الفردي
ار،  ى األفك ك عل ى ذل زه ف ان ترآي ايير، وآ يم، والمع ة والق ة الملتزم ال الفردي ل األفع وتكام

  .شاملةأنساق اجتماعية بالمعايير والقيم فى إطار 

ة     اهيم العام المجردة التى    وآانت المهمة الرئيسية لبارسونز أن يطور مجموعة من المف
م         . تصف النسق االجتماعى ذى نستطيع أن نستخدمه فى الحك ار الرئيسى ال ه أن المعي وفى رأي

د ذلك أن تستخدم فى              م يمكن بع اهيم هو تماسكها الفكرى، ث على مثل هذه المجموعة من المف



 

  

الم    ه األول   . استخالص قضايا وأطروحات عن آل األمور فى الع اء الفعل   : "وذهب فى آتاب بن
اعى ام "االجتم ذى صدر ع م  )١٤٥(١٩٣٧، ال ى عل يكيين ف رين النظريين الكالس ى أن المفك ، إل

ر      رى أن البش وعى، ت ل الط ى الفع ة ف ورة نظري و بل الهم نح ى أعم ون ف انوا يتجه اع آ االجتم
يح إال   يقومون بعمليات اختيار بين الوسائل والغايات، وذلك فى إطار بيئة مادية واجتماعية ال تت

يم التى   . حدودًا من االختياراتعددًا م والعنصر المرآزى فى البيئة االجتماعية هو المعايير والق
در من           . نعتمد عليها فى تحديد اختياراتنا اعلون إلى تحقيق أقصى ق ذا السياق يهدف الف وفى ه

كل      اذ ش ى اتخ دف إل ذا اله ق ه ى تحق ات الت واع العالق لوك وأن اليب الس ول أس باع، وتتح اإلش
ذى يفترض    . المكانة أدوار شكل نسق من مؤسسى فى  وهذا هو ما يعرف بالنسق االجتماعى ال

افى   )الفاعل نفسه  (نسق الشخصية    - :سلفًا وجود ثالثة أنساق أخرى هى  يم  (، والنسق الثق أو الق
ة      أدوار المكان ايير المرتبطة ب ة التى    )العامة التى تضفى سمة التماسك على المع ة المادي ، والبيئ

  .لمجتمع أن يتكيف معهايتعين على ا

ة م من األنساق واألنساق الفرعي وذج محك ديم نم ى تق ك ف د ذل م شرع بارسونز بع . ث
ية، أو       ة أساس ات وظيفي ة متطلب اء بأربع ولكى يستمر النسق موجودًا البد وأن يعمل على الوف

ات أو االحتياجات هى    . إشباع أربعة احتياجات ذه المتطلب ة الطبيع  (التكيف  : وه ة مع البيئ ، )ي
ى اإلشباع         (وتحقيق الهدف  دافها والحصول عل ق أه وارد من أجل تحقي ، )آوسيلة لتنظيم الم

ات     (والتكامل  داخلى وطرق التعامل مع االختالف نمط    )أشكال التنسيق ال ، والكمون أو دعم ال
ارن ( ة خاصة فى          ). وسائل تحقيق االستقرار المق ة أنساق فرعي ذلك يطور آل نسق أربع ول

وتعد هذه الفكرة واحدة من أشهر التصنيفات التى وضعها . وفاء بهذه المتطلباتسياق عملية ال
  .(*)AGILبارسونز، واشتهرت باسم مخطط 

ة        ى رؤي رة إل ك الفك م تطورت تل ة  ث رى أن المجتمعات تتطور من     تطوري اريخ، ت للت
ل   ادة تكاف وتنظيم   .البسيط إلى المرآب، على نحو شبيه باألميبا، أى عبر عملية انشطار ثم إع

األنساق واألنساق الفرعية فى بناء تدرجى سيبرنطيقى، حيث نجد أن األنساق ذات المستوى    
ات  ن المعلوم الى م يم  (الع ايير والق ذى يتضمن المع افى، ال ل النسق الثق وم  ) مث ى تق ى الت ه

  ).مثل النسق البيولوجى البشرى(بالتحكم فى األنساق ذات المستوى العالى من الطاقة 

كل األ ة وتش اق األربع ا -نس بق ذآره ى س ى( -الت ق  : وه اعى، ونس افى، واالجتم الثق
ام للفعل  ) الشخصية، والنسق البيولوجى ل آل نسق    . تشكل ما أسماه بارسونز النسق الع ويقاب

                                                           
ماء    (*) ل األس ى أوائ ة إل روف األربع ز الح ةاترم ا   للمت إلنجليزي بق ذآره ى س ة الت ات األربع طلب
  )المحرر.(صيًالتف



 

  

ة         . أحد المتطلبات الوظيفية ة أنساق فرعي اعى نفسه يضم أربع وبالمثل نجد أن النسق االجتم
ى النح  درجى عل ب ت ى ترتي تظم ف الىتن ة : و الت ئة االجتماعي نمط(نسق التنش م ال ، نسق )دع

اعى  م الضبط االجتم ى أو نظ ع المحل ل(المجتم ق الهدف(، والنسق السياسى )التكام ، )تحقي
ك األنساق بوصفه           ). التكيف(والنسق االقتصادى  ومن الممكن تأمل آل نسق فرعى من تل

  .يضم بدوره أنساقًا فرعية أخرى أآثر تخصصًا وتحديدًا

ا أسماه    آما يمكن أن نحلل األفعال، والعالقات االجتماعية واألنساق الكلية فى ضوء م
من هذا مثًال أننا نستطيع فى  . بارسونز متغيرات النمط، أو االختيارات بين أزواج من البدائل

ك هو   (أى عالقة أن نتناول موضوعها آشئ له خصوصيته وتميزه، آنموذج للفئة العامة  وذل
أزق االختي ةم ة العمومي ة الخصوصية ونزع ين نزع ات )ار ب ى االلتزام تند إل ن أن يس ، يمك

اد الوجدانى   (العاطفية أو يتجاهلها  ل الحي ا من      )الوجدانية فى مقاب يئا أو شخصًا م يم ش ، أو يق
ه      ذى يمكن أن يحقق ل األداء   (أجله ذاته أو على أساس اإلنجاز ال ة فى مقاب ، أو يتأمل  )النوعي

ذ ئ ال ر الش ل عناص ط آ ه فق دًا من رًا واح ه أو عنص ل مع ل (ى يتعام ى مقاب ة ف العمومي
ويميل آل من النظم االجتماعية إلى الترآز حول األقطاب المتعارضة،  ففى     ). التخصيصية

ة،         -مثال-األسرة  ى النوعي دة عل ة، ومعتم ة خصوصية، ووجداني ات ذات طبيع نجد أن العالق
ا     . وعمومية ات تتسم ع دة      أما فى المصنع فالعالق دانيًا، ومعتم دة وج ة، ومحاي ا عمومي دة بأنه

  .على األداء، وتخصيصية

ًا ين عام رب من أربع رة تقت اره خالل فت ام بارسونز بتطوير أفك د ق ه . لق ومن مؤلفات
رى ام  : األخ ادر ع اعى، الص ق االجتم ل  )١٤٦(١٩٥١النس ى الفع ة ف ة عام و نظري ، ونح

ام    ( در ع يلز، وص ع إدوارد ش تراك م ات)١٤٧()١٩٥١باالش ة  : ، والمجتمع ة تطوري رؤي
ام  )١٤٨(١٩٦٦ومقارنة وصدر عام  ولعل  . )١٤٩(١٩٧١، ونسق المجتمعات الحديثة الصادر ع

الغ الضخامة،     أفضل فهم لنظرية بارسونز الوظيفية البنائية أن ننظر إليها آمخطط تصنيفى ب
ة، فى أ         اة االجتماعي ى مستوى  يمكننا من أن نعرف ونصنف أى مستوى من مستويات الحي

ل  اه اسم           . من مستويات التحلي ذا االتج ى ه ز عل ق تشارلز رايت ميل نا أن يطل ذلك ال يدهش ول
ا  النظرية الكبرى،  ة     . وهى التسمية التى ظلت مالزمة له دمها ذات طبيع ى تق والتفسيرات الت

ك           وظيفية،  ى تل ال بارسونز عل ى أعم ى وجهت إل ادات الت ومن هنا انصبت آثير من االنتق
ا بالبحث       . رات بوصفها وظيفيةالتفسي دى، وعدم ارتباطه ا التجري بعض لطابعه آما انتقدها ال

ة فى الفعل    (اإلمبيريقى، وآذلك لما تتسم به من حتمية اجتماعية  فعلى الرغم من آونها نظري
ه ال        ل أعمال ل فاع م لك ى ترس ى الت اق ه اف أن األنس ة المط دو نهاي ه يب اعى، إال أن  االجتم



 

  

أيضًا لطابعها المحافظ الضمنى، ولعجزها عن االهتمام باألفعال التى تتجه  ، وانتقدت )تصفها
  .نحو تحقيق مصالح مادية ال معيارية

د       ك تزاي بعينيات، وواآب ذل د الس وبدا للجميع أن نظرية بارسونز قد اختفت طوال عق
انى    . االهتمام ببعض النظريات األخرى ان النصف الث من   ثم تجدد االهتمام بها مرة أخرى إب

ات  ال  (الثمانيني ال مق بيل المث ى س ر عل ندر، : انظ اع   "الكس م االجتم ى عل ونز ف اء بارس إحي
انى ولينز " األلم اب آ ى آت ور ف رر(المنش اع): "مح م االجتم ة عل ام "نظري ادر ع ، الص
د    : نظرية بارسونز اليوم: "، ومقال مونش)١٥٠(١٩٨٤ ، المنشور فى   "بحث عن ترآيب جدي

ام      )رانمحر(آتاب جيدنز وتيرنر  ة المعاصرة، الصادر ع ة االجتماعي . )١٥١(١٩٨٧، النظري
ر        ا أآث م أنه ة بشكل واضح، ث ومع ذلك فإن الوظيفية الجديدة فى أمريكا وبريطانيا أقل منهجي

وازن،     : انظر آذلك المواد التالية. انفتاحا من الوظيفية الكالسيكية اع، الت ل، االجم ة الفع نظري
ام  اعى        العموميات التطورية، النظ ارى، فصل مدرسى، دور المريض، التكامل االجتم المعي

  .وتكامل النسق، التفاوت البنائى

  Park, Robert Ezra  )١٩٤٤حتى  ١٨٦٤عاش من (بارك، روبرت عزرا 

اع،     عضو بارز فى  م االجتم ه الفضل فى التعريف      مدرسة شيكاغو فى عل يرجع إلي
ورج  ات وآراء ج ل بمؤلف اء ا  زيم ن علم ل م ل آام ك  لجي ل ذل د فع ريكيين، وق اع األم الجتم

اع   : "بشكل غير مباشر أساسًا، وخاصة مؤلفه الواسع االنتشار  م االجتم ة لعل ، الصادر  "مقدم
رجس من      . بيرجس، واشتراك معه فى التأليف إرنست )١٥٢(١٩٢١عام  ارك وبي ان ب ذلك آ آ

ه   ين لتوج رز الممارس رية  أب ا البش ا بصك المص  (اإليكولوجي ذان قام ا الل هوهم ). طلح نفس
ى         يكية إل ا البشرية الكالس د باسم اإليكولوجي ا بع ويرجع الجانب األآبر مما أصبح يعرف فيم

يكاغو     ارك وآراء مدرسة ش ه         (تأثير آتابات ب ذى تصدى في ه ال ال مقال ى سبيل المث انظر عل
اع،            م االجتم ة لعل ة األمريكي ى المجل ر ف ذى نش رية، وال ا البش دان اإليكولوجي ف مي لتعري

ى أن   . )١٥٣()١٩٣٦ ارك إل ب ب د ذه ة وق ات   المنافس ية وراء العالق ة األساس ى العملي ه
ى ظاهرة       ين البشر والراجع إل ل،   االجتماعية، وإن آان االعتماد المتبادل ب جعل  تقسيم العم

ذى أدى فى    (تلك المنافسة تنطوى دومًا على عناصر من التعاون غير المخطط  وهو األمر ال
ى وجود ظاهرة  ة إل اون التنافسى : النهاي ة،  "). التع ات تكافلي اس يقيمون عالق ذا أخذ الن وهك

ذى      . على آل من المستوى المكانى والمستوى الثقافى اب ال ار فى الكت ذه األفك وقد تطورت ه
االت   ة المق ه (يضم مجموع ارك نفس ا ب ب أغلبه ى آت ون) الت ام  : والمعن ة، الصادر ع المدين

ن  )١٥٤(١٩٢٥ ة ع ته المونوجرافي رية "، ودراس ة البش ات المحلي ام "المجتمع ادر ع ، الص



 

  

١٥٥(١٩٥٢(.  

  بارآنسون، قانون

  .قانون بارآنسون: انظر

  .Barnard, Chester I  )١٩٦١حتى  ١٨٨٦عاش من (بارنارد، تشيستر 

ريكيين     ة     . أحد رجال الصناعة واإلدارة األم ًا بالدراسة المقارن ان مهتم ات،  آ  للتنظيم
عة ال   يكية واس ات آالس ب دراس ا   وآت ة عمله ول آيفي أثير ح ه (ت ر آتاب دير  : انظ ة الم وظيف

ام  ادر ع ذى، الص ه)١٥٦(١٩٣٨التنفي ًا آتاب ام : ، وأيض ادر ع يم واإلدارة، الص التنظ
ة     . )١٥٧(١٩٤٨ ا أنساق تعاوني وهو  . وقد ذهب بارنارد إلى القول بأن التنظيمات هى بطبيعته

ا  رأى آان يتعارض أشد التعارض مع االتجاهات البحثية الس ابقة التى آانت تؤآد على طابعه
  .التراتبى وااللتزام بالقواعد، وعلى طبيعتها التسلطية

  Pariah )        المنبوذون(الباريا 

  .جماعة المنبوذين: انظر

  Pareto, Vilfredo  )١٩٢٣حتى عام  ١٨٤٨عاش من (باريتو، فلفريدو 

الكوت     دم ت ه فى     عربارسونز  عالم اقتصاد وعالم اجتماع إيطالى، ق عًا آلرائ ضًا موس
، وقدمه باعتباره شريكًا فى تأسيس   )١٥٨(١٩٣٧، الصادر عام "بناء الفعل االجتماعى: "آتابه

  .ولكنه أصبح منذ ذلك التاريخ محل تجاهل غالبية علماء االجتماع ".نظرية الفعل الطوعى"

ف     وازن بوص ة الت ى نظري هاماته ف ن خالل إس هرة م ق ش اريتو أن يحق تطاع ب د اس ه وق
اع،             م االجتم ه تحول فى آخر أيامه إلى االشتغال بعل متخصصًا فى االقتصاد الرياضى، ولكن

رجم إلى   " (دراسة علم االجتماع العام) "بااليطالية(مؤلفه الرئيسى ١٩١٦ونشر فى عام  الذى ت
وان    دات بعن ل والمجتمع  :"االنجليزية وصدر فى أربعة مجل ) ١٥٩()١٩٣٥، وذلك فى عام    "العق

د أن          وعلى الر ه من المؤآ دًا آلراء الفاشيين، إال أن اب مؤي ذا الكت رون ه بعض يعتب غم من أن ال
م يستمر       اة، وان ل د الحي نشر آتاب دراسة علم االجتماع قد رسخ شهرة باريتو وهو بعد على قي

ه أول من    . من هذه الشهرة حتى اليوم سوى النذر اليسير وم أن ولعل أآثر ما يشتهر به باريتو الي
ا  . لإلشارة إلى الجماعة القليلة العدد التى تحكم جماعة آبيرة العدد" صفوة"مصطلح  استخدم آم

ى تطور   رة عل ة مبك ى مرحل ر ف نظمأث ة ال ة نظري اينر . االجتماعي امويل ف ويتضمن مؤلف س
دة   )١٦٠(١٩٦٦، الصادر عام "فلفريدو باريتو، الكتابات االجتماعية"المعنون  اه مفي مجموعة منتق



 

  

اينر نفسه عن         من أهم آتاب ا ف ة آتبه ات باريتو فى علم االجتماع، فضًال عن مقدمة ضافية مهم
  .نظرية الصفوة، مبدأ باريتو: انظر آذلك. باريتو

  Pareto - Improvement باريتو فى التحسين) مبدأ(

  .مبدأ باريتو: انظر

  Bachelard, Gaston باشالر، جاستون

ار    ه الت ى ذى التوج راث الفرنس د رواد الت م  أح فة العل ى فلس ال   . يخى ف تم باش ا اه آم
ى        . بخصائص التفكير المبدع فى الفن ون، إل ك شأن توماس آ أنه فى ذل وقد ذهب باشالر، ش

راآم             ة مستمرة من الت اره عملي م باعتب ى العل ى آانت تنظر إل ائدة الت رفض وجهة النظر الس
ر تاريخه        .  المعرفى ك،  يمر عب ى العكس من ذل ات انفجار أو   وآان يرى أن العلم عل بعملي

ا    ابقة عليه ة الس . انقطاع حادة، بحيث أن آل ممارسة علمية جديدة تتطلب هجر نظرية المعرف
ن   ة ع ة الناتج ات المعرفي د العقب راع ض ة ص يس إال عملي ة ل فة عام ى بص دم العلم فالتق

اشالر  وقد لعبت مؤلفات ب. الالعلمية، التى تشتمل على إساءة تفسير العلم ذاته اإليديولوجيات
ى        ه، وعل ة علي ال الالحق دورًا مهمًا فى صياغة أفكار العديد من المثقفين الفرنسيين من األجي

  .النموذج: انظر أيضًا. فوآووميشيل ألتوسير وجه الخصوص لوى 

  Bowlby, John. E  ١٩٩٠حتى  ١٩٠٧عاش من (باولباى، جون 

اثي          ه حول ت ل النفسى، اشتهر ببحوث ر االنفصال المبكر   أخصائى بريطانى فى التحلي
رة  تجابات المباش ر االس وجى يفس اط البيول ى أن االرتب ب إل ث ذه ه، حي ن أم يع ع للرض

ة        . للرضيع، آما يفسر سلوآه آبالغ فيما بعد ه حفيظة أنصار الحرآ ارت بحوث ى حين أث وعل
ابر   ى الحضانات وعن ة ف ر الممارسات المتبع ى تغيي دًا ف أثيرًا بعي ا أحدثت ت النسوية، إال أنه

ون األساس        . األطفال بالمستشفيات ه المعن ه فى آتاب از آلرائ ويمكن العثور على ملخص ممت
  )١٦١(.١٩٨٨اآلمن، الصادر عام 

  Action Research البحث اإلجرائى

ذا   . نمط من البحوث يلعب فيها الباحث دورًا فاعًال فى إحداث التغير ق ه وعادة ما يطب
ة   ات المحلي ى المجتمع ن البحوث ف نمط م ون لحساب ال ذين يعمل اريين ال أو بواسطة االستش

ا      ر ذاته ة التغي ى المشارآة فى المراحل        . شرآات آجزء من عملي دعى جمهور البحث إل وي
وال        ى من رى عل ذى يج ريع،  ال ابع الس اع المتت ة ذات اإليق ث  : المختلف راء بح اذ -إج واتخ



 

  

تكررة للبحث فى مشكلة وثمة عملية م. وهكذا....واتخاذ إجراءات -ثم إجراء بحث -إجراءات 
ة  اهج دراسة الحال تخدام من ا باس ى نحو فضفاض-م ى  -عل اء من دراسة المشكلة إل واالنته

ادة         دم لكل من جمهور البحث أو ق ين، يق تطوير تحليل لها يكون مصحوبًا باقتراح حل أو حل
ذ        ا ووضعها موضع التنفي تم تبنيه ى سوف ي ى  . المجتمع، الذين يقررون أى الحلول هى الت يل

رأت،       د ط ون ق ى تك كالت الت د المش ائج، وتحدي ويم النت وث لتق ن البح د م راء المزي ك إج ذل
ا  ة له ول الممكن ات أو    . والحل ق السياس دقيق وتطبي راءات لت وة بعض االج ذه الخط ع ه ويتب

دة  طة الجدي ؤرة       . األنش ول ب ث تتح ة، حي اال نهاي ى م ة إل ذه العملي ى ه تمرار ف ن االس ويمك
دريجيًا  ز ت ا الترآي ة به رى مرتبط االت أخ ى مج ة  .إل ى تنمي ة ف ة البريطاني د التجرب وتع

وع من البحوث         ذا الن ًا له ًا طيب بعينيات نموذج ى وجه    . (المجتمعات المحلية فى الس انظر عل
ام   ور ع وفنترى، المنش ى بك ع المحل ة المجتم روع تنمي ائى لمش ر النه وص، التقري الخص

١٦٢()١٩٧٥(.  

  Policy Research)    ساتبحوث السيا(البحوث التطبيقية 

ر جامعى        ى جمهور غي يقصد بها البحوث العلمية االجتماعية التى تتوجه باألساس إل
ة  ( دوائر األآاديمي ام ال ع باهتم ى الواق تأثر ف ال أن تس ة الح ن بطبيع ا يمك ت نتائجه ). وإن آان

المشكالت  ويحاول الجانب األآبر من هذه البحوث أن يطبق نتائج العلوم االجتماعية فى حل   
ا ل مواجهته ى يطلب العمي ذه الممارسات مصطلح . الت ى ه ق عل ذلك أن يطل م "ويمكن آ عل

من هذا مثال أن وزارة الدفاع األمريكى قامت بتمويل عمليات تطوير   (*)".االجتماع التطبيقى
خاصة الجوانب المتصلة منها باالستراتيجية العسكرية، ولكنها أسهمت فى نفس  نظرية اللعب

  .إسهامًا أساسيًا فى النظرية االجتماعية العلمية الوقت

ات وتفسيرات ذات          اول عملي ة، أو تتن ة وصفية، أو تحليلي وقد تكون البحوث التطبيقي
وقد تتصدى لتقويم برنامج سياسات يطبق فعًال، أو تصف نماذج ألفضل طرق   .. طبيعة عّلية

ن وا    ؤات م اعى، أو تضع تنب ر االجتم يس التغي ذه، أو تق عة  تنفي ة واس ات تجريبي ع ممارس ق
تمرة     ون مس ة وتك ى ظروف واقعي ة ضخمة تجرى ف ى بحوث تجريبي وم عل اق، أو تق النط

                                                           
اذج           (*) ية، ونم اع التطبيقى وفروعه الرئيس م االجتم دان عل انظر باللغة العربية عرضا مفصال لمي

ة، وبحوث      : لبعض البحوث التطبيقية، مثل ر، ودراسة الجريم مشكالت وقضايا التنمية، ومشكلة الفق
ة، و  ة االجتماعي الم،        الوقاي يولوجيا الس روعات، وسوس يم المش وث تقي ى، وبح اع الطب م االجتم عل

اع       م االجتم كالت عل بعض مش ديا ل ا نق ة عرض ى النهاي اول ف تقبل، ويتن ة للمس ة االجتماعي والدراس
ة،       ة الجامعي دد، دار المعرف اع، طبعات متع التطبيقى، انظر محمد الجوهرى، المدخل إلى علم االجتم

  )المحرر. (٥٨٤-٤٤٩ص ، ص١٩٩٧، اإلسكندرية



 

  

ا     . لسنوات أو لعشرات السنين دد التخصصات، آم ًا متع وتتبنى أغلب البحوث التطبيقية منهج
ين أن البحوث   . تحرص على تجنب اللغة المتخصصة المحدودة ألى علم من العلوم وهكذا نتب

اع هو         م االجتم ان عل ى وإن آ التطبيقية نادرًا ما تكون ذات هوية سوسيولوجية صريحة، حت
ا   الذى يسهم أآثر من أى علم آخر فى تقديم األسس النظرية للدراسة، وتصميمها العام، وبنائه

  .المنهجى

دخل     واألساس أن ترآز البحوث التطبيقية على بعض العوامل االجتماعية التى يمكن الت
ة         فى مج ا، وذلك بدرجة تفوق بطبيعة الحال البحوث النظري أثير فيه فاألسرة، على   . راها والت

ة         ور النمطي ة أو الص ياغة األدوار النوعي ادر ص م مص ون أه ن أن تك ال، يمك بيل المث س
ام       ام األول على دور النظام التربوى الع العنصرية، ولكننا نجد البحوث التطبيقية ترآز فى المق

ة        فى تغيير مدرآات دها المجتمع مرغوب ال فى االتجاهات التى يع د أسست البحوث    . األطف وق
ات     ددة التخصصات، آالعالق ة والمتع ة المهجن ة ذات الطبيع االت الدراس ة بعض مج التجريبي

وعندما تستخدم مثل هذه البحوث  . والسياسة االجتماعية) عالقات العمل: انظر مادة(الصناعية 
للوقوف على   ". العمل االستشارى  "لغالب استخدام مصطلح    فى القطاع التجارى يفضل فى ا   

ارتن   ة انظر مؤلف م ى الطريف بعض حاالت البحث التطبيق عرض شامل للقضايا ووصف ل
  )١٦٣(.١٩٧٨، الصادر عام "البحوث االجتماعية التطبيقية): "محرر(بلومر 

  Evaluation Research بحوث تقويمية

 -المقصودة وغير المقصودة -عرف على النتائج نمط من السياسات البحثية يستهدف الت
. الناجمة عن تطبيق برنامج جديد، أو التى تتحقق آثمرة لسياسات وممارسات موجودة بالفعل

ت          ى آان ات الت داف والغاي ق األه دى تحق ى م وف عل وث الوق ن البح نمط م ذا ال مل ه ويش
  .ييرمستهدفة، ومعرفة آثار ما طرأ على هذه األهداف من استبدال أو تغ

  Advocacy Research) إلى الرأى(بحوث الدعوة 

ا           ا عميق ذين يهتمون اهتمام راد ال ا األف وم بإجرائه ة الوصفية يق هى نوع من البحوث التطبيقي
ثال    الفقر أو االغتصاب م اس      . ببعض المشكالت االجتماعية، آ ى قي ك إل اتهم تل وتسعى دراس

، وتقديم عامل تحفيز لمقترحات السياسات المشكالت االجتماعية بهدف زيادة الوعى العام بها
ام  ان أن     . أو البرامج التى تستهدف التخفيف من المشكلة محل االهتم ويحدث فى بعض األحي

اهج البخث المستخدمة من أجل تضخيم حجم المشكلة          تعمد بحوث الدعوة إلى لوى عنق من
ك المشكلة   االجتماعية التى تتحدث عنها، ومن ثم تدعم الدعوة إلى العمل العام . الموجه إلى تل



 

  

ة    : "انظر خول هذا الموضوع مقالة نيل جيلبرت بعنوان دعوة والسياسة االجتماعي " بحوث ال
  ).١-١٦٣(١٩٩٧المنشورة فى مجلة الجريمة والعدالة، عام 

 Market Research بحوث السوق

راد    تهلكين األف يم ورؤى المس ول أذواق وق دور ح ة ت ة وآيفي وث آمي الء(بح  أو العم
ناعيين كنية   ) الص اطق الس ية والمن ر المعيش راد واألس أثير خصائص األف رة(وت ى ) الجي عل

دمات زة والخ وقى لألجه لوك التس االت  . الس طة وآ وث بواس ذه البح رى ه ا تج ادة م وع
متخصصة فى هذا النشاط، على الرغم من أن بعض الشرآات الكبرى يوجد بها قسم لبحوث   

اديمى      السوق، آما أن بعض شرآات بحوث  ًا بالبحث األآ دى اهتمام ل (السوق تب إجراء  : مث
  .على أسس تعاقدية) المسوح الواسعة النطاق

  Documentary Research بحوث وثائقية

  .تاريخ الحياة، والثائق الشخصية: انظر

  Lineage                 بدنه 

  ).األصل(جماعات النسب : انظر

  Nomads, Nomadism البدو، والبداوة

  .رحل والترحالال: انظر مادة

  Axiom, Axiomatic بديهية، بديهى

ذاتها     ة واضحة ب ة، أو حقيق نهض  . البديهية فرض أو مسلمة أو مبدأ مقبول من الكاف وت
راض     . معظم النظريات السوسيولوجية على فرض أو أآثر اليقوم عليه دليل ثًال افت ذا م من ه

ول    د، أو الق م بالرش ر تتس ال البش ل أفع ال  -أن آ و الح ا ه يةآم ى المارآس أن الصراع  -ف ب
اريخ و محرك الت ى ه ر  . الطبق ديهيات بتعبي ذه الب ل ه ى مث اع إل اء االجتم ير بعض علم ويش

ة   "أو " فروض المجال" ا وراء نظري دات الم اع األمريكى      ".  المعتق الم االجتم دم ع ذا يق وهك
الصادر  " اعما وراء التنظير فى علم االجتم "، على سبيل المثال، فى آتابه  (*)جورج ريتزر

ام  ه   )١٦٤(١٩٩١ع ًا عن ر ودفاع ا وراء التنظي يرًا لم ى    . ، تفس ث ف ه البح زر بأن ه ريت ويعرف
                                                           

ة، انظر جورج           (*) ة االجتماعي ه الضخم عن النظري صدرت ترجمة عربية للجزء األول من مؤلف
اتن           يد، وعدلى السمرى، وف د الرش ود عب ة مصطفى خلف ومحم ريتزر، رواد علم االجتماع، ترجم

ة،   ة الجامعي وهرى، دار المعرف د الج ة محم ى ومراجع د عل كندريةاحم ع وتح. ١٩٩٤، اإلس ت الطب
  ).المحرر(المجلد الثانى من نفس الكتاب 



 

  

ا موضوعًا للدراسة، فيصنفها        . النظريات وتحليلها ة ذاته ات االجتماعي اب النظري ويتخذ الكت
اوراء نظرى لتت          اه م ى اتج تنادًا إل اع اس م االجتم أريخ لعل ى ت ع  ويقارن بينها، آما يشتمل عل ب

  .فى علم االجتماعالنماذج ازدهار وأفول 

  Pragmatism (Philosophy of) البراجماتية) فلسفة(

وهى ترفض   . فلسفة مؤثرة ومهمة، بل لعلها أهم المذاهب الفلسفية فى أمريكا الشمالية
فية             ييد أى أنساق فلس ًا عن تش أى بنفسها تمام ية، وتن ة واألساس ائق الجوهري البحث عن الحق

رات       و. مجردة ة تتأسس فى الخب رة البديل ائق المتغي ترى بدًال من هذا أن هناك عديدًا من الحق
تعمالية    ا االس ا أو قيمته ى ضوء نتائجه ة ف وم الحقيق ث تق ة، حي ة الملموس فة . واللغ ى فلس فه

نهج            ذآى والم ى دمج الفكر ال اعى سريع، وسعت إل ر اجتم رة تغي دنيوية واقعية ولدت فى فت
ال ا ى باألفع رة  المنطق ة والخب ة الواقعي ى التجرب ك إل ى ذل تكم ف ة، وتح ام  . لعملي دم ولي د ق وق
ذه    )١٦٥()١٩٠٧الذى صدر عام (البراجماتية : جيمس فى آتابه تلخيصًا ممتازًا لوجهة نظر ه

ع  : "... الفلسفة عندما آتب يقول المنهج البراجماتى هو محاولة تفسير آل فكرة عن طريق تتب
رة   هى  وما. نتائجها العملية ذه الفك الفروق التى تترتب عمليا بالنسبة للفرد على ما إذا آانت ه

  ".وليست األخرى هى الصحيحة؟

دًا       د تأآي ا تؤآ وقد عاب البعض على البراجماتية أنها تمثل فلسفة الرأسمالية، حيث أنه
الر    . لألفكار" القيمة المالية"واضحًا على  ة، ب اة البراجماتي رز دع غم وهناك اتفاق عام على أب

م   نهم، وه ان تشارلز    : من االختالفات البعيدة فى محور االهتمام لدى آل م الفيلسوفان الواقعي
ام جيمس    (*)والفيلسوفان اللذان ينتميان إلى المذهب اإلسمى  ديوى وجون بيرس ساندرز  ولي

اع،   وقد اعتبر البعض أنها تتجسد فى  . ميدوجورج هربرت  م االجتم مدرسة شيكاغو فى عل
ة  وذهب بول  ة،   روك إلى أنها آانت مهمة فى تشكيل نظري ة الرمزي ه    التفاعلي ك فى آتاب وذل

  )١٦٦(.١٩٧٩أسس تشكيل التفاعلية الرمزية، الصادر عام 

  Panopticon  )بمعنى رمزى(برج المراقبة 

ام آان جيرمى  ذا المصطل     بنت ام    حأول من استخدم ه ه عن     ١٧٩١فى ع لوصف فكرت
والمراقبة فى المؤسسات العامة آالسجون،  اإلشرافغراض التى تستخدم أل" غرفة التفتيش"

رى         . والمالجئ، وإصالحيات األحداث    ى دائ ارة عن مبن ة فى األصل عب ذه الغرف وآانت ه

                                                           
اإلسمية مذهب فلسفى يرى أن المفاهيم المجردة، أو الكليات، ليس لها وجود حقيقى، وأنها مجرد  (*)

  )المحرر. (أسماء ليس غير



 

  

ة          رج المراقب ة بب رف الدائري ذه الغ يط ه ة، وتح لة مفتوح غيرة منفص رف ص ن غ ون م مك
زى ى    . المرآ ل ف ب والنزي ن المراق ل م ة آ نى مراقب ك يتس كل  وبفضل ذل ت وبش س الوق نف

يل    اقش ميش د ن تمر وق ومس ة      فوآ ام والعقوب ة النظ ى آتاب هاب ف رة بإس ذه الفك ادر (ه الص
ام اق     ) ١-١٦٦( )١٩٧٥ع بب نط وة بس ن أدوات الق ه أداة م ة بأن رج المراقب ه وصف ب وفي

ل   وذهب فوآو إلى أن ممارسة القوة تتحقق أوتوماتيكيًا. الرؤية الذى يتيحه للمراقب ألن النزي
ة المستمرة   يش ة        . عر دائما أنه تحت المراقب ى اإلحساس بالمراقب ى تترتب عل ائج الت ومن النت

ونجد أن ذلك الوضع  . المستمرة أن يقع األفراد فى شرك عالقة قوة تتسم بالطابع الالشخصى
ا               ا فردي ه طابع ذى يضفى في ا، فى الوقت ال وة ذاته ة الق ردى عن عالق ى  ينزع الطابع الف عل

ك الخاضعيأول ائ اً  . ن له ر مجازي ا وتعتب ورا جوهري اهرة تط ك الظ و تل ر فوآ د اعتب عن  وق
ى ي   ا المجتمع   ظواهر المراقبة المضطرة، والتدرج الهرمى، واالنضباط، والتصنيف الت عرفه

ى يصبح ديث، والت ات ال    الح طة مؤسس ر ضبطا بواس ا وأآث ر تنظيم راد بمقتضاها أآث األف
رج ا    . شخصية و عن ب رة فوآ دة        ويالحظ أن فك ة بعي ة األهمي ا آانت فائق ة وتفسيره له لمراقب

  .النظرة المحدقةالتأثير فى النظريات الحديثة لمفهوم 

  Embourgeoisement Embourgeoisement Thesis البرجزة، نظرية البرجزة

اة       لوب الحي توى وأس ات ومس ود التطلع يس وج اها تأس تم بمقتض ى ي ة الت ى العملي ه
ا  البورجوازية ة  ت داخل بعض قطاع ة العامل اءة       . الطبق ى اإلس ذه الظاهرة تعن ل إن ه د قي وق

ة     الة التاريخي بط الرس م تح ن ث ة، وم ة العامل ى الطبق ى وع ا إل يلة للبروليتاري ا وس باعتباره
  .الثورىالتغير االجتماعى 

وللمفهوم نفسه جذور مارآسية تمتد إلى أواخر عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر،     
ز  يك  حينما حاول فردر  ة فى استغالل حقوق عام          إنجل ة البريطاني ة العامل أن يفسر فشل الطبق

رام"لصالح  ١٨٦٧ ة واالحت ل الوجاه ديد لني ال الش وق العم تمتاع بمستوى المعيشة "ت ، واالس
وقد عمد المارآسيون األصوليون إلى  . الالزم لتشجيع قيم وأساليب حياتها ومثلها العليا السياسية

  .أى آتفسير لخمود الطبقة العاملة فى ظل الرأسماليةاالستشهاد بهذا الر

راليين    ومع ذلك، فقد حظى هذا الفرض بمصداقية أوسع بكثير عندما تبناها بعض الليب
اً    ( ريكيين الشماليين أساس رين األم ال ) خاصة المفك ه      : أمث ر، فى معالجت ليبست، وآالرك آي

رأى قضية البرجزة      . خالل العقدين التاليين على الحرب العالمية الثانية ذا ال اة ه فقد صاغ دع
ة ذه العملي ة وراء ه ببية المختلف ات الس ددوا بعض اآللي ة، وح اليب وطرق متنوع ل . بأس ولع

ة    ى بني ة ف دعى أن التحوالت القطاعي ى ت ك الت ة تل ذه الصيغ عمومي ر ه ةأآث ث  - العمال حي



 

  

اهر إل     ر الم ى تتأسس    التحول من الصناعة إلى الخدمات، والتحول من العمل غي ى المهن الت
دة   ذى           -على معرفة جدي ى، األمر ال ة من الحراك الطبق أنه أن يخلف مستويات مرتفع من ش

من  . يفضى إلى تقلص الطبقة العاملة، التى أصبحت تمثل نسبة من السكان النشطين اقتصاديًا
المعنى     ل، ب طى بالفع ة الوس ات للطبق ة مجتمع ة المتقدم ات الغربي بحت المجتمع ا أص هن

  .ديموجرافى على األقل، إن لم يكن بمعان أخرىال

اج    يلة لإلنت ات األص إن االتجاه بق، ف ا س ى م الوة عل م  (وع ة باس ة المعروف خاص
ة /األتوميشن م، وتضعف   ) اآللي ى عمله تحكم ف ن ال ر م درًا أآب دويين ق ال الي نح العم ت تم آان
قاب الحرب إلى تفكك   آما أدى التجديد الحضرى فى أع. عن أماآن عملهم باالغترابإحساسهم 

التجمعات العمالية التى استقرت زمنًا طويًال، وآانت مرتبطة بإحكام، وتتسم فى العادة بالتجانس 
ال وسط الضواحى          . المهنى فى قلب المدن الكبرى    اثر جماعات العم د حدث ذلك نتيجة تن وق

ة بمواصالت منتظمة     رتبط بالمدين حصاءات الرسمية   اإلوتشير  . األقل آثافة وتجانسًا، والتى ت
ع            اة، وتوس تويات الحي دخول ومس ى ال دث ف د ح ًا ق ة تجانس ى أن ثم ة إل ك الحقب ة بتل الخاص
ات    بب السياس ة، وبس ور المرتفع ل واألج غيل الكام اس التش ى أس ة عل اديات الغربي االقتص

ة     عار الرفاهي ع ش ى ترف ة الت ع،     . االجتماعي اهيرى المرتف تهالك الجم ر االس ك عص ان ذل وآ
دويين  "الوفرة"ومجتمع  ، وانتشار تملك السلع االستهالآية المعمرة، إلى حد أن أصبح العمال الي

زل خاص   تالك من يارة، وام اء س ى اقتن ًا إل ون عملي ق سوق  . يتطلع ى خل ك إل ل ذل د أدى آ وق
  .جماهيرى للمستهلكين ذوى الدخول المتوسطة

درجة التجانس فى    ويعتقد أن هذه التغيرات الموضوعية قد عملت بدورها على زيادة 
ة يم االجتماعي اة والق اط الحي ارك  . أنم ة أن تش ة العامل دخل للطبق ادة ال ا أتاحت زي ة آم الطبق

ديها   الوسطى  ائعة ل ديكور الش . أنماطها فى الزى، وممارسات قضاء وقت الفراغ، وأساليب ال
دة العمال   ل القاع ال، وتكام ول العم ى دخ ى طرأت عل ادة الت اهمت الزي د س رًا فق ى وأخي ة ف ي

ات     ر اتجاه ى تغيي رات ف ذه التغي ل ه اهمت آ رة، س ال مه ا آعم ون به ى يعمل ات الت التنظيم
ى إضعاف       رات إل ذه التغي ا أدت ه العمال وقيمهم، وفى تبنى أهداف المشروع الرأسمالى، آم

ة  الوالءات التقليدية لزمالء العمل، وللنقابات والطبقة، وتعاظم اهتمامهم  ا    بالمكان ى نحو م عل
ة الوسطى  هو شا ى االنشغال بأسرهم        . ئع بين أبناء الطبق ال حريصين عل ذا أصبح العم وهك

اتهم     ا، أو تجمع ون فيه ى يعيش اء الت امهم باألحي ن اهتم دًال م ا ب امهم إليه ل اهتم وجهين آ وم
ة الم       . العمالي م للع ى رؤاه يمن عل ة ته يم المحافظ بحت الق ذلك أص ال   : وب حى العم د أض لق

ون  وم يلتمس دويون الي ة ال الي اليب فردي ك بأس ق ذل ى تحقي عون إل ة، ويس ن والوجاه األم



 

  

لوك       ى الس ه ف ن نفس ع ع ذا الوض رجم ه رًا يت ة، وأخي ابى، جماعي ًا   االنتخ د أيض ث نج حي
ة أو          ى أحزاب البورجوازي ا إل ى أساس طبقى يهجرونه ة عل األحزاب اليسارية القديمة القائم

  .البورجوازية الصغيرة فى معسكر اليمين السياسى

ة  ايج المعنون د زف ى دراسة فردينان ذه القضية ف ى "ونجد أوضح صياغة له ال ف العم
ى تطويره النظرى لقضية      -، الذى نجح  )١٦٧(١٩٦١، الصادرة عام "مجتمع الوفرة إضافة إل

ال فى             -البرجزة ابالت مع العم إجراء مق ايج ب ام زف د ق ة فق ى شواهد إمبيريقي فى تأسيسها عل
ة   ا  . خمس شرآات بريطاني م          أم د طرحوا آراءه ة البرجزة فق دافعين عن نظري ره من الم غي

  .معتمدين باألساس على التأمل والنوادر

د          وقد ألهمت قضية البرجزة عددًا من الدراسات السوسيولوجية التى أجريت خالل عق
وق الصياغات األصلية      . الستينيات  ة تف ًا بدرجة من الدق ذه الدراسات عموم واتسمت معظم ه

ة    للنظرية، ونجح د مصداقية تلك النظري ة     . ت إلى حد آبير فى تفني رز المعالجات النقدي ولعل أب
لهذه القضية دراسات عمال مجتمع الوفرة التى أجراها آل من جون جولدثورب وديفيد لوآوود  

اب (و فرانك بيشهوفر وجنيفر بالت، فى بريطانيا  وفرة    : انظر بصفة خاصة آت عامل مجتمع ال
ة،    : ، ودراسة بنيت برجر   )١٦٨(١٩٦٩ادر عام فى البناء الطبقى، الص ة العامل ضواحى الطبق

ام   ادرة ع املتون        ) ١٦٩(١٩٦٠الص ارد ه ة ريتش ا دراس ى فرنس دة، وف ات المتح ى الوالي ف
د  ). ١٧٠(١٩٦٧الصادرة عام "الوفرة والعمال الفرنسيون فى الجمهورية الرابعة : "المعنونة فق

ع  - المشابهة  أوضحت هذه الدراسات وغيرها من الدراسات   ة فى     - بشكل مقن ات العامل أن الطبق
ة الوسطى،   اء الطبق رانهم من أبن ادل أق ا يع روة م ة ال تملك من الث ة المتقدم المجتمعات الغربي
ًا    ى قيم ت تتبن ة، ومازال ويتهم البروليتاري ن ه ة م بعض الجوانب المهم تفظ ب ت تح ا مازال وأنه

  .ة تميزها عن غيرهااجتماعية وأساليب فى الحياة ومثًال عليا سياسي

د        ر فى مصداقيتها خالل عق وعلى الرغم مما شهدته نظريات البرجزة من تراجع آبي
ذه          ة له ودة غريب ادى ع الرآود االقتص م ب ذى اتس ات ال د الثمانيني هد عق د ش بعينيات، فق الس
ى            ين المتطرف أو اليسار المتطرف إل ون سواء من اليم دما ذهب المعلق ك عن ة، وذل النظري

دم    القول ب ا الشمالية يق أن دعم الطبقة العاملة لسياسات الحكومات اليمينية عبر أوروبا وأمريك
دأ يتشكل حول      د ب يم وأساليب معيشة     الدليل على أن ثمة اتفاقًا أو إجماعًا جديدًا ق ايير وق مع

دماج، األرستقراطية   : انظر آذلك مواد. الطبقة الوسطى الدراسة االجتماعية لالستهالك، اإلن
  .نمط الحياة فى الضواحى: الية، الميل إلى الشأن الخاصالعم

 Bernstein, Eduard   )١٩٣٢حتى  ١٨٥٠عاش من (برنشتاين، إدوارد 



 

  

ديموقراطى        زب ال ى الح الحيين ف رين اإلص د المفك فه رائ تاين بوص عى برنش س
ارًا مارآ     ره إدعاءات وأفك ا اعتب سية  االشتراآى األلمانى، إلى تطهير إيديولوجية الحزب، مم

ر  ا العص دات         . جاوزه ى التأآي تنادًا إل فى، واس توى الفلس ى المس تاين، عل ب برنش د ذه وق
ة،  والنزعة  الوضعية إلى رفض للكانطية الجديدة، الحاسمة الجديدة  ا    التطوري فضًال عن بقاي

وبناءًا عليه، فقد تحدى على المستوى  . األصولية المارآسيةالتى اآتشفها جميعًا فى  الهيجلية
راحم    السيا اب روح الت ة بغي رة  سى األطروحات القائل ا   (والبلت ى  ) التحول نحو البروليتاري الت

ى نهضت      ة والتشاؤمية الت وصمت بها المجتمعات الرأسمالية، فضًال عن الالأخالقية والقدري
فى نظر برنشتاين هدفًا بعيد المنال فحسب،  االشتراآيةوهكذا لم تكن . عليها هذه األطروحات

نوعا من المثالية األخالقية التى انطوت على أآثر من مجرد داللة إلهامية بالنسبة   وإنما آانت
ا    . للحاضر ادة مايساء فهمه ول  (والخالصة أن برنشتاين بالرغم من عبارته التى ع ى تق : والت

ا الهدف فال شئ     ة        )الحرآة هى آل شئ، أم ى االشتراآية التدريجي ل إل ًا يمي د اتخذ موقف ، وق
انظر آتاب جاى حول تحدى برنشتاين . (نفرق بينها وبين النزعة اإلصالحية والتى ينبغى أن

: وانظر أيضًا .)١٧١(١٩٥٢أزمة االشتراآية الديموقراطية، الصادر عام : لمارآس، والمعنون
  .آاوتسكى، آارل

 Bernstein, Basil )١٩٢٤من مواليد عام (برنشتاين، باسل 

ات   أحد أهم المتخصصين فى علم االجتماع الت ربوى، وترجع شهرته إلى مؤلفه عن الطبق
ة، والرموز، والضبط، صدر من      : أنظر مؤلفه(االجتماعية والرموز اللغوية  حتى   ١٩٧١الطبق

ة فى قلب دراسة       ). ١٧٢)(١٩٧٧ وآان من أوائل علماء االجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرف
  . فى أوائل السبعينيات" الجديد"بوى وقد تبنى هذا الموقف علم االجتماع التر. العملية التعليمية

ام     زه باالهتم ن تمي رغم م ى ال انبين، عل ن ج تاين م ل برنش ة عم تم مناقش ا ت ادة م وع
ل     أثير إمي ايم بموضوعات تعكس ت ه، وبخاصة   دورآ ة، والتصنيف،    : علي الرموز االجتماعي

ي . والعمليات المعرفية ة الرسمية   و شاعت شهرته فى البداية نتيجة للمقابلة التى عقدها ب ن اللغ
ة   ة العامل د صياغة    . ألطفال الطبقة الوسطى واللغة العامية التى يستخدمها أبناء الطبق د أعي وق

ا افترض   . هذه التفرقة فيما بعد باعتبارها تفرقة بين رموز لغوية راسخة وأخرى محدودة   آم
ائلى،         ة فى التنظيم الع الفروق الطبقي وة أن هذه الرموز مرتبطة ب الرموز  . رة، والسيط والق ف

ين  . الراسخة للطبقة الوسطى يتم استيعابها فى المدرسة وينتج عن هذا تخلف مفروض ثقافيًا ب
دن للبحوث       .أطفال الطبقة العاملة ة لن د جامع وقد مالت مشروعات برنشتاين البحثية فى معه

ادة التجريب بواسطة آخرين فى بري           ائج إع د أن نت ار، بي ذه األفك دعيم ه ا  التربوية إلى ت طاني



 

  

اقاً     ل اتس د        . والواليات المتحدة آانت أق ة والرمز ق ل الطبق ا أن استخدامه لمصطلحات مث آم
ا الضمنى    ) وإن آان بدون وجه حق فى بعض األحيان(انتقد  بسبب عدم وضوحهما وترفعهم

ق لظهور          . على حياة الطبقة العاملة د الطري ارزًا بتمهي ذا العمل المبكر إسهامًا ب وقد أسهم ه
  .إلى حيز الوجود للغةتماع اعلم اج

ة       ة التربوي أطير المعرف ة موضوعات تصنيف وت ويشير  . تناولت أعمال برنشتاين الالحق
ين الموضوعات الدراسية على سبيل      (التصنيف إلى تباين الحدود فى محتوى المنهج الدراسى  ب

ال  ين المدر       ). المث ة ب اح النسبى فى العالق أطير يشير إلى االنفت ذ فى حين أن الت د . س والتلمي وق
ر  (أفضت به هذه االهتمامات إلى نقد األساليب التربوية داخل الفصل بسبب ارتباطهما الخفى   غي

  .بأسلوب تربية أبناء الطبقة الوسطى، وليس الخاص بأبناء الطبقة العاملة) المباشر

  Welfare Programme, Welfare Provision برنامج الرفاهية، خطة الرفاهية

  .الرفاهية دولة: انظر

  Braudel, Fernand  )١٩٨٥حتى  ١٩٠٢عاش من (برودل، فرنان 

ه العظيم     مدرسة الحوليات أحد رواد  د ذاع صيته بفضل عمل : التاريخية الفرنسية، وق
، على الرغم من )١٧٣(١٩٤٩، المنشور عام "البحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثانى"

ام   "١٨٠٠حتى  ١٤٠٠ادية فى الفترة من الرأسمالية والحياة الم: "أن آتابه عن ، والصادر ع
  .يعد أآثر شيوعًا بين علماء االجتماع)١٧٤(١٩٦٧

ول      ارزة ح رودل الب ات ب ئ دراس ماليةوتمتل ادات    الرأس ات لالقتص ئة بتنميط الناش
ات تويات    . والثقاف ين المس دها ب ى عق ة الت ك التفرق و تل ه ه اآم لعمل دأ الح إن المب ك ف ع ذل وم
ى وجه          المختلفة لل ع، وعل ة الوق رات بمعدالت متباين تم فى إطاره التغي زمن التاريخى الذى ت

ين     ه ب رق في ذى يف ى ال يط الثالث ك التنم ات  الخصوص ذل اريخ األزم اريخ التصورى وت الت
ة       . والتاريخ البنائى ى مستويات مختلف اريخ يحدث عل رودل أن الت ى السطح   ... ويدعى ب فعل

ة المحدودة   يعبر تاريخ الوقائع عن نفسه ف ى المدى القصير، أى أنه نوع من الدراسة التاريخي
ل سرعة        . النطاق اعًا وأق ر اتس ًا أآث اريخ األزمات إيقاع ع ت ى  . وفى المدى المتوسط، يتب وحت

ادى فى               ى الصعيد الم اريخ هو التطورات عل ذا الت ام بدراسته من ه م االهتم ا ت اآلن، فإن م
ا  ل آل        وفى مث  . الدورات االقتصادية ومابينه ه أوًال وقب ولى المؤرخ اهتمام ذه الدراسة ي ل ه

اول فى البحث الواحد         .األزمة" لسرد"شئ  ة فيتن اريخ الحقب الطويل أما التاريخ البنائى أو ت
ا   ًا بأآمله ه، وبسبب       ... قرون اًال لعمل ات والتحول مج ين الثب وهو يتخذ من الحدود الفاصلة ب



 

  

دو مستعصيًا على التغير بالمقارنة باألشكال األخرى االستقرار الطويل األمد فى قيمه، فإنه يب
ك           ائى فى فل ل النه دور فى التحلي ى ت ر، والت للتاريخ التى تتدفق وتعبر عن نفسها بسرعة أآب

ر   . )١٧٥()١٩٨٠الصادر عام حول التاريخ، : انظر آتابه.(التاريخ البنائى نمط األخي ويفضى ال
ى     اريخ إل اريخ الجغرافى   "من الت رودل،      Geohistoryالت ببه شهرة ب ذى شاعت بس ة ال للبيئ

ن   ون م ذى يتك ة، ال اة المادي اريخ الحي و ت ة "وه ات اإلمبيريقي ررة والعملي ال المتك األفع
ة         ين المدين ال ب النقود واالنفص ور آ دم العص ذ أق ة من ة المتوارث ول القديم اليب والحل واألس

  ".والقرية

فإن عمله قد النظام العالمى، فى نظرية وعلى الرغم من أن برودل قد أثر تأثيرًا آبيرًا 
بعض      ة، ومن جانب ال خضع للنقد من جانب البعض بسبب تعامله غير الدقيق مع قضية العّلي

  .الكامنة فيه ماديته التاريخيةاآلخر بسبب 

  Proudhon, Pierre Joseph    برودون، بيير جوزيف

ة، ثم ثقف نفسه بنفسه،   فرنسى آان يعمل فى صناعة البير: )١٨٦٥حتى  ١٨٠٩عاش من (
رًا    ره مفك ادئ أم ى ب ان ف رويج بعض شعارات   اشتراآياً وآ ى ت اهم ف يًا، س ، ومناضًال سياس

ارة   رويج عب ق اهللا، وت ى ح ديف ف رقة : "التج ة س رين مؤسس   ". الملكي ى رأى الكثي د ف ويع
وية  طلح        الفوض تخدموا مص ه اس ن أن أتباع رغم م ى ال ذا عل ية، ه ادل  "السياس ذهب تب م

يلة   " ةالمنفع ة آوس ى العدال ة إل دين الحاج ار، مؤآ ن أفك ه م ون ب ا يؤمن ى م ة عل اللدالل  ألنه
ع  ى المجتم ى  . الصراع ف رودون إل ا ب د دع اجوق ة ، اإلنت ات التعاوني ات(والجمعي  )التعاوني

د     ام الفوائ ذ بنظ ى ال تأخ ة والت اعدة المتبادل ى المس ة عل وك القائم ك  .. والبن ل ذل ى آ ا إل دع
ادة ت  ى الشيوعية          . نظيم المجتمع  آأساس إلع داعين إل ان ال ه يقف فى مك ر أن مذهب د اعتب وق

وقد أآد فى آتاباته على عواطف األفراد العنيفة الجامحة، والحاجة إلى أن تسيطر . الفوضوية
ك العواطف  ى تل رة عل ه    . األس ى آتاب رد عل ى ال يًا ف هامًا رئيس ارآس إس ارل م دم آ د ق : وق
  .)١٧٦(١٨٤٦فة الفقر، الذى صدر عام التناقضات االقتصادية أو فلس

  Salience           بروز أو تميز

ة    ة المرآزي ة أو دور   يشير هذا المصطلح إلى األهمي اه أو هوي ين التج واألحداث  . مع
ام         ؤرة االهتم ى ب ع ف ى تق بيًا أو الت ة نس داث الهام ك األح ى تل زة ه رص  . الممي ذا يح وهك

ون   ى أن تك ات عل رات االنتخاب ى فت يون ف ة هى نفس  السياس ة المرآزي القضايا ذات األهمي
  .القضايا المفضلة بالنسبة لحزبهم



 

  

  Proletariat           البروليتاريا

ة  تعنى البروليتاريا عند آارل  ى   . فى ظل الرأسمالية   مارآس الطبقة العامل وينسب إل
ا،     ة تكوينه بب طبيع رى بس ورى والتحري ر الث داث التغي ى إح دور الرئيسى ف ا ال البروليتاري
ة أخذت      ذه الطبق وم أن ه وسطوتها، وقدرتها على إحراز النصر فى النهاية، ولكننا نالحظ الي

اقص   ا يتن ية، آم ا السياس ع قوته ًا، وتتراج تقلص حجم ا(ت ا أحيان ا ينسب إليه ن تماسك ) م م
  .بل إنها فقدت وضعها المسيطر فى روسيا. داخلى وإحساس بالهوية

رة     ارآس المبك ارل م ات آ راب عن   ومن واقع آتاب ا     االغت ول أن البروليتاري يمكن الق
انى أو     وهر اإلنس اف الج ادة اآتش م إع دان، ث ق، وفق ة خل ح الرئيسى لعملي ل الملم ت تمث آان

ادة  (الوجود  اإلنسانى، ويقصد به قوة العمل  ة العمل   راجع م ة قيم وهى تتضمن فى    ). نظري
ات  الواقع االحتياجات التى آان إشباعها بمثابة القوة الدافعة  للتاريخ، وآذلك القوى أو اإلمكاني

وة العمل آانت      ول أن ق الالزمة إلشباع وتوليد احتياجات جديدة، وعلى هذا األساس يمكن الق
ومن شأن فهم العمل على هذا النحو أن يمحو . الوسيلة التى من خاللها تخلق الوجود اإلنسانى

ة اإلنسان  آل فارق بين اإلنسانية والطبيعة، وأن يضع الطبيعة فى خد وة العمل    . م تعباد ق واس
ائض   (هذه  د ف فى صورة العامل المنتج الذى وجدناه فى ظل النظام الرأسمالى يعمل على تولي
ذى        )القيمة ة، هو ال ا الحتمى بمختلف المراحل التاريخي ، ثم تحررها فى النهاية، بعد مروره

ة   ة التاريخي دينامى المستمر ل     . يمثل لب العملي دافع     ومن شأن التطور ال د ال وة العمل أن يول ق
والقوة المحرآة لنمو القوى المنتجة، وتحولها عبر التاريخ، ويضفى على هذا التاريخ تماسكه  

وة العمل           . ووحدته ر ق ه صراع لتحري ى، فإن اريخ الصراع الطبق ا هو ت وإذا آان التاريخ إنم
ل، وم      وة العم تعباد ق ا    هذه، وبالتالى تحرير البروليتاريا، الذى يلخص اس إن تحريره ا ف ن هن

انية     امل لإلنس ر الش ى التحري وف يعن ية     . س ة المارآس اس النظري و أس ك ه ة  ذل ى المادي ف
  .التاريخية

ذا التصور  انىوه م    اإلنس ذى يس ى الرئيسى ال يط األخالق ع الخ ا يتسق م للبروليتاري
ر      در أآب د واتسمت بق من  آتابات مارآس جميعًا، ويؤسس لكل التعريفات التى جاءت فيما بع

ارآس       ارل م ال لك اب رأس الم راءات آت ن ق ا م م تجميعه ى ت ة والت رامة البنائي ذا . الص فه
ول            ى تح ول، وأعن ة تح ل عملي ة تمث رى أن الطبق ان ي ارآس آ ا أن م ح لن ور يوض التص
ا من السيطرة           ى تمكنه انية وصوًال إل ة النضج، وتحول اإلنس البروليتاريا إلى أن تبلغ مرحل

ا   . لتى تتشكل أثناء العملية التاريخيةعلى قدراتها المتطورة ا د فيم فهى ليست آما زعم فيما بع
ايير     ) وضع طبقى متناقض: انظر مادة(عرف بقضية الحدود  ًا صارمًا لوصفات أو مع تطبيق



 

  

تج    . اإلنتاجقائمة على طبيعة العالقة بوسائل  ين العمل المن أو (آما أنها ليست قضية المقابلة ب
تحكم أو      والعمل غير) فائض القيمة درج الهرمى اإلشرافى واإلدارى لل المنتج، أو سالسل الت
ة أولئك          . االستقالل ذه المحاوالت فى أن توضح التراجع المضطرد فى فئ وقد نجحت آل ه

  . الذين يزدادون عددًا، وحجمًا، وآثافة) فى النظرية المارآسية(المقصودين بالحديث 

ى       وفى رأى مارآس أن هناك بعض العوامل التاري ًا إل ا دفع دفع البروليتاري ى ت ة الت خي
ى       ال ف اهير العم وال يضع جم اد أصحاب رؤوس األم ة فاتح ا التاريخي االضطالع بمهمته

ترآة م مصالح مش ق له د، ويخل اهرة . موقف واح لع، وظ ديس الس ق تق ى طري ى تقف ف الت
ا من خالل   محاوالت الفرد السيطرة على ارتباطاته وعالقاته االجتماعية، يمكن التغلب عليه  

ى، وظهور           رتبط بتكثيف الصراع الطبق ى ت اد الت ددة األبع وعى  العمليات المصاحبة المتع ال
ة    . وتحوله إلى فعل طبقىالطبقى،  ى أجنحة ديكتاتوري وبعد أن تحرز البرولتياريا النصر، عل

ذلك ال   تعيد آ سيطرة  البروليتاريا، فإنها ال تستعيد فقط السيطرة السياسية على الدولة، وإنما تس
  .على عمليات الحياة اإلنتاجية) المعنوية(االقتصادية وأخيرًا األخالقية 

ى نفس    م ف ا إال إذا ت ن قبوله ا ال يمك ارآس للبروليتاري مها م ى رس ذه الصورة الت وه
ى تعرف            وة العمل هى الت ة، أى أن ق ه األخالقي ى وردت فى آتابات دمات الت الوقت تبنى المق

ا بالطبي  انية وعالقته انى    اإلنس ور اإلنس ة للتط داف النهائي ة، واأله ذنا    . ع و أخ ك فل ع ذل وم
ه، فال شك أن أعضاءها           ى عموم وذج النظرى للظرف اإلنسانى عل البروليتاريا بمعنى النم
سيظلوا بيننا، وإن اختلفت صورهم،  فى شكل الطبقة الدنيا، أو جماعات األقليات العنصرية،  

  .لفترة طويلة قادمة وأن األمر سوف يسير على هذا النحو ربما

 Lumpenproletariat البروليتاريا الرثة

ارل  ارآسمصطلح صاغة آ ه  م ى ب اة، يعن ة نابضة بالحي ة أو "صياغة عاطفي حثال
ة،    ". بقايا أو نفاية جميع الطبقات ا الرث ومن الفئات األخرى التى اعتبرها عناصر للبروليتاري

ارآس وادين : أورد م ابين، والق الين، والنص االمحت ار الروبابيكي داحين (*)وتج ،  (*)والم
رهم من     ى وجوههم فى المجتمع      "والمهرجين والمتسولين، وغي ائمين عل ". المتشردين واله

ابرت    ( ويس بون ر ل ن برومي ر م امن عش ر الث ة  . )١٧٧()١٨٥٢انظ ات بمثاب ذه الفئ ت ه وآان
ابرت ع   ويس بون ا ل تعان به ى اس ية الت وة السياس كلت أساس الق ة ش ريحة طبقي . ١٨٤٨ام ش

ق           روة عن طري ة لجمع الث دت شهية هائل د أب ابرت ق وآانت األرستقراطية المالية للويس بون
                                                           

  )المحرر. (الذين يشترون األدوات والمالبس القديمة من البيوت (*)
  )المحرر. (فى الشوارع عازفو األرغن اليدوى: فى األصل (*)



 

  

ًا  .المضاربة تم وفق م تكن ت ا ل تمتاع به ة االس روة وطريق ذه الث ى ه ة الحصول عل لكن طريق
وازى" انون البورج ت  ". للق ى آان ذا المعن ابه ة   البروليتاري وة تقدمي ة ق ة بمثاب والبورجوازي

اهم وير      س ر تط ام عب ى األم ة إل ة التاريخي ع العملي ى دف ل  تا ف وة العم دراتها   ق رية وق البش
  .الشاملة، بينما ظلت البروليتاريا الرثة هامشية وغير منتجة ورجعية أيضًا

د من     رًا بالعدي والعجيب فى األمر أن علماء االجتماع المعاصرين يبدون اليوم اهتمامًا آبي
ا   ا مارآس         الفئات التى تندرج ضمن م ة الهامشية، التى سبق أن أدرجه ات االجتماعي يسمى الفئ

ة   اء االجتماع المعاصرون ضحية من ضحايا         (تحت مصطلح البروليتاريا الرث دها علم التى يع
  .الذين وضعهم مارآس فى قلب العملية التاريخية الطبقة، مثلما يهتمون بزعماء )المجتمع

 Unemployment          البطالة

درة الش دم ق ى  ع ه ف وة عمل ع ق ى أن يبي لخص عل ك سوق العم ى ذل ه ف م رغبت . رغ
ة الشخص       ك ألن رغب ة وقياسها، وذل ونالحظ فى الواقع أنه من الصعب التعرف على البطال

ذا الطلب      -جزئيًا-فى العمل تتأثر  ة ه ذا الشخص وطبيع ذا  .  بمدى الطلب على خدمات ه وله
ب  ها مكات ى تفرض مية الت ات الرس د أن التعريف أثر نج ة تت غيل الحكومي ة-التش ن ناحي  -م

ى العمل    ه عل أثر   . بالنظريات السياسية حول أسباب عدم رغبة الشخص أو عدم قدرت ا تت -آم
ؤهًال للحصول          -من ناحية أخرى اره عاطًال وم ى تسمح بتسجيل الشخص باعتب بالقواعد الت

  .الرفاهيةعلى مساعدات البطالة التى تقدمها نظم 

ين المتاعب         ميلزوقد اعتبر رايت  ز ب ًا للتميي ا تصويرًا حي دم لن أن البطالة هى التى تق
اع    م االجتم د  . الخاصة والقضايا العامة، وهى القضية التى اعتبرها جوهرية فى دراسة عل وق

أوضحت بحوث البطالة مرارًا وتكرارًا أنه من النادر أن نستطيع تفسيرها بأنها مجرد مشكلة  
ى نقص ف     تعدادات    خاصة أو فردية ترجع إل دوافع أو قصور فى االس ا    . ى ال ل األحرى أنه ب

ات       اق عملي ى إخف ا إل ئولية عنه ين      .السوق قضية عامة ترجع المس اء االقتصاد ب ز علم ويمي
د       : عدة أسباب للبطالة، أهم سببين منها هما ين أو فى بل يم مع التدهور البنائى للصناعة فى إقل

والبطالة عامل رئيسى من  . نشاط االقتصادى ذاتهمعين، ثم التغيرات والذبذبات الدورية فى ال
ق  ل خل ر، عوام ل أو     الفق ل الكام ن التعط ات م ل بنوب ن العم ل ع ر المتعط ين يم خاصة ح

ة       ل، ودرجة عالي ة العم التعطل الجزئى، أى يجمع بين خبرات انخفاض األجر، وعدم مالءم
ل     تقرار العم دم اس ن ع ز      . م مة العج ل وص ل أن يتحم ى المتعط ا أن عل ال    آم ن االمتث ع

  .السائدة فى المجتمعات الغربية، رغم حرصه القوى على العثور على عمل ألخالقيات العمل



 

  

ة    ا االجتماعي ل، وعن آثاره ة التعط اع عن عملي م االجتم ى عل ل ف راث هائ اك ت وهن
ة اهودا     . والفردي ارى ي ف م ى مؤل راث ه ذا الت ى ه الع عل بة لالط ة المناس ل : "والبداي العم
  .البطالة الجزئية: انظر أيضًا) ١٧٨(١٩٨٢لصادر عام ، ا"والبطالة

  Structural Unemploymentالبطالة البنائية 

  .المادة السابقة:انظر

 Underemploymentبطالة جزئية

وتشمل البطالة الجزئية الظاهرة االشتغال . استغالل للعمل على نحو يقل عن الحد األمثل
ة    . عتاد، أو عدد الساعات المفضلعدد من الساعات أقل من عدد الساعات الم ة الجزئي ا البطال أم

ه          ل متطلبات ه فى عمل تق ه أو خبرت ارات الشخص أو مؤهالت غير السافرة فتتضمن توظيف مه
رة      ارات أو المؤهالت أو الخب أو تتضمن عدم توافق العمل مع      . عن العمل المناسب لتلك المه

ى    ؤدى إل ذى ي ر ال ا الشخص، األم ى يمتلكه ارة الت دخل   المه اض ال ة وانخف اض اإلنتاجي انخف
ة          . بالتالى ال طواعي ذه األعم ون ه بعض الوقت يقبل اًال ل ذين يمارسون أعم ونالحظ أن معظم ال

ة           درج ضمن حاالت البطال اذج ال تن ذه النم إن ه م ف مفضلين إياها عن العمل آل الوقت، ومن ث
افرة ة الس ن أن تنطوى   . الجزئي ت يمك بعض الوق ال ل ت األعم ة  وإن آان ن البطال وع م ى ن عل

د           ارة عن ا النساء الالئى يعدن إلى عمل أقل مه الجزئية غير الظاهرة، وذلك عندما تضطلع به
  .بعد اجازة لتربية الطفل سوق العملدخولهن مرة أخرى إلى 

 Subemployment بطالة جزئية

  .المادة السابقة: انظر

  Cyclical Unemploymentبطالة دورية 

  .البطالة: انظر

  Seasonal Unemploymentطالة الموسمية الب

  .البطالة: انظر

  البغاء، الدراسة االجتماعية

  .الدراسة االجتماعية للبغاء: انظر

 Acephalous               بال زعيم



 

  

ة     ا دول يستخدم هذا المصطلح لوصف النظم السياسية لتلك المجتمعات التى ال توجد به
ة   ات القبلي ل المجتمع ة، مث لطة مرآزي ى  ذات س تند إل ية تس ًا سياس ى نظم ى تتبن ة الت األفريقي

ام  "ميدلتون وتيت، فى آتابهما عن : انظر(القرابة  ل بالحك ام   "قبائ . )١٧٩()١٩٥٨، الصادر ع
ة          ة، أو وحدة البدن ى مستوى العشيرة، أو البدن ارس السلطة عل ذا  .فى هذه المجتمعات تم وله

يم     -السبب فإن هذه المجتمعات  ى زع ر إل ى تفتق ديل هو       ع  -الت ا بمصطلح ب ا يشار إليه ادة م
  ".المجتمعات االنقسامية"

 Newly Industrializing Countries (NICs)البالد حديثة التصنيع

رن      ات الق بعينيات وثمانيني هى تلك االثنتا عشرة دولة أو نحو ذلك التى حققت خالل س
واق الخارج  راق األس اج الصناعى واخت ن اإلنت ة م تويات عالي ةالعشرين مس ذه . ي مل ه وتش

ور   ا النم ق عليه ى يطل دان الت بالد البل ة  (*)ال ى(الصغيرة األربع ا  : وه ونج، وآوري ونج آ ه
ا،   )الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان ، وبعض بالد أمريكا الالتينية آالبرازيل والمكسيك وغيره

بانيا         ل أس أخرة مث ة مت ى مرحل ناعة ف و الص ت نح ى نح ة الت دول األوربي ن ال ة م وقل
د وقد ذهب علماء . وسالفيا فى فترة معينةويوغ زوغ نجم     االقتصاد الكالسيكى الجدي ى أن ب إل

ه ادعاءات منظرى       ة  البالد الحديثة التصنيع إنما هو دليل يزعزع بحد ذات أن    التبعي ة ب القائل
ى المنافسة فى األسواق مع         درتها عل الدول األقل نموًا محكوم عليها بالجمود، بسبب عدم مق

ة لكى       غ. الغرب ل الدول ر من قب دخل الكبي ير أن نجاح البالد حديثة التصنيع، قد استند إلى الت
دم وصفة بسيطة يمكن     . توفر الشروط المحبذة للتصنيع ولذلك فإن البالد حديثة التصنيع ال تق

  .أن تحاآى بها نظيراتها األآثر تصنيعًا العالم الثالثلمجتمعات 

 Less Developed Countries (LDCs)البالد النامية

  .نظرية التبعية، والعالم الثالث: نظر مادتىا

  Placeboالبالسبو                  

  ).للجماعة الضابطة فى البحوث الطبية(المعالجة الشكلية : انظر

  

  Proletarianization )التحول إلى بروليتاريا(بلترة 

                                                           
وم          (*) ا الي ى بالدن يارة ف ات الس ى الكتاب يوعه ف ديل لش ذا التع ا ه د أوردن ين، وق ل التن ى األص . ف

  ).المحرر(



 

  

ة الوسطى  يشير هذا المصطلح إلى عملية امتصاص أجزاء من     داخل صفوف    الطبق
ة ة العامل ارل  .الطبق د ذهب آ ارآسوق دريك  م زوفري ى إنجل يوعى : ف ور الحزب الش منش

ة من االستقطاب      )١٨٠()١٨٤٨الذى صدر عام ( ق حال إلى أن الرأسمالية سوف تؤدى إلى خل
أو مالك  ( البورجوازية: هما"معسكرين آبيرين متعاديين "الطبقى، حيث ينقسم المجتمع إلى 

روعات ا) المش ة ( والبروليتاري ة العامل ات     ). أى الطبق ل الجماع دريجيًا آ ى ت وف تختف وس
ابهم         ون لحس ذين يعمل ل صغار المنتجين، والحرفيين ال خ ...والكيانات الطبقية الوسيطة مث . إل

سوف ينضمون    -الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى -آما أن المشتغلين باألعمال غير اليدوية 
  .ديينإلى أحد المعسكرين المتعا

دة       ة المتزاي ز لتجاهل األهمي ارآس وانجل ولطالما وجه دارسو الطبقات انتقادات إلى م
د أعداد          ة، حيث تتزاي دة فى المجتمعات الرأسمالية المتقدم لما يعرف بالطبقة الوسطى الجدي

ودفاعًا عن تلك االنتقادات أصر علماء االجتماع . فئات آبار المديرين، والمديرين، والمهنيين
نمط خالص من النظام         الم د رسم صورة مجردة ل ارآسى على أن المنشور الشيوعى قد تعم

ة فعالً   . الرأسمالى، على حين نجد أن آتابات مارآس األخرى تعترف بتعقد المجتمعات القائم
حيح   ن الص ًا-فم ارآس      -يقين ال لم اب رأس الم ن آت د األول م ام  (أن المجل ادر ع الص

ؤدى         -على سبيل المثال - )١٨١()١٨٦٧ أنها أن ت يالحظ أن تطور الشرآات المساهمة من ش
ا جيش        رأس المالعن ملكية  اإلدارةإلى فصل مهمة  ة اإلدارة يضطلع به حيث نجد أن مهم

، الذين يتولون سلطة  )أى المشرفين(وضباط الصف ) أى المديرين(متزايد العدد من الضباط 
  ".على العمال باسم رأس المال

د تلقت المناقشة ز    ه       وق ان فى آتاب ارى بريفرم دًا من خالل ادعاء ه ًا جدي العمل : خم
ام     ارى، الصادر ع د        )١٨٢(١٩٧٤ورأس المال االحتك ى آانت تع رًا من الجماعات الت أن آثي

اديين والحرفيين    (حتى اآلن عماًال ينتمون إلى الطبقة الوسطى  ابيين الع خاصة الموظفين الكت
ى  ) المهرة الهم أو       قد تحولوا تحوًال واضحًا إل ا بسبب انخفاض مستوى أعم ة البروليتاري طبق

اهرة  بب ظ ارةبس اد المه ة    .إفق ت مالزم ة آان ذه العملي ل ه ان أن مث ى رأى بريفرم وف
ذين            د أجبرت أولئك ال اج الرأسمالى ق ات اإلنت ى أساس أن متطلب للمجتمعات الرأسمالية، عل

ى أداء أ   ديرونها عل ناعية أو ي روعات الص ون المش انوا يملك ا  آ ة تطبيق ال صغيرة جزئي عم
ال        اإلدارة العلمية، ألسس  ى العم اح ودعم السيطرة عل ى األرب . وذلك من أجل الحصول عل

د من         ة األساس النظرى للعدي ان بمثاب ات وآ وقد أثار مؤلف بريفرمان قدرًا آبيرًا من التعليق
  .عملية العملالدراسات المارآسية المحدثة عن 



 

  

اء   ان فى          وعلى الرغم من أن العلم دمها بريفرم ى ق ات الت رًا من البيان د دحضوا آثي ق
آتابه، فإن التصور الشائع هو أن الجدال حول قضية البلترة مازال ينتظر الحسم، حيث يتعين 
ة           ا عملي اس به ى يجب أن تق ايير الت ى المع وا عل أوًال على المشارآين فى هذا الجدال أن يتفق

اح حول     -على األقل- ويمكننا أن نحدد أربعة تصورات. البلترة راث المت لعملية البلترة فى الت
ة          . الموضوع الحجم النسبى لكل طبق ين أن الحجة األساسية تتصل ب . ففى رأى بعض المعلق

اء الطبقى الشامل          ة فى إطار البن ة العامل ع الطبق . وتعنى البلترة بهذا التصور نمو نسبة مواق
ات الحراك اال تم بدراسة بيان ق آخر اه اك فري ال وهن اولين حساب مدى احتم اعى، مح جتم

ة    تحول األفراد إلى البروليتاريا عن طريق الحراك نزوًال إلى الطبقة العاملة، سواء من الطبق
اس، وليست   . الوسطى، أو بفعل التطور الطبيعى للمسار المهنى ولهذا يرى هذا الفريق أن الن

رة  ة      وهن . المواقع الطبقية، هى التى تمثل موضوع عملية البلت ى عملي ار ثالث يشير إل اك معي
ر     . العمل نفسها دو فى الظاهر غي حيث ذهب بعض الباحثين إلى أن آثيرًا من المواقع التى تب

اء الطبقى  (منتمية إلى الطبقة العاملة  ين      -) فى إطار البن ون موظفين إداري ذين يعمل آأولئك ال
ا فى الماضى، وذ          -عاديين ع به ى آانت تتمت ا الت دت مهاراته د فق ى أساس مضمون     ق ك عل ل

ة  اءالوظيف ث أصبح    واختف املون، بحي ؤالء الع ا ه ى يؤديه ام الت ى المه ى عل ابع الروتين الط
ذراً     ديهم متع ون بأي ذين يعمل ا  . التمييز بينها وبين المواقع التى يشغلها أبناء الطبقة العاملة ال أم

اع      ا االجتم رة بمعناه ة البلت ى عملي ير إل ر فيش ع واألخي ار الراب دى  المعي ى، أى م ى السياس
أنهم ينتمون     -داخل قوة العمل-حرص بعض جماعات الطبقة الوسطى  على تعريف أنفسهم ب

ارآونها    م يش ن ث ة، وم ة العامل اء للطبق هم بوصفهم حلف ة، أو تعريف أنفس ة العامل ى الطبق إل
  .ثقافتها وطموحاتها السياسية

ية أن عملية البلترة قد تكون ومن النتائج الواضحة التى أسفرت عنها البحوث اإلمبيريق
ة          د تكون غائب ابقة، وق ة الس ايير األربع ار من المع ى    إذاقائمة وموجودة وفقا لمعي ا إل احتكمن

اديين يشترآون فى الظروف          . معيار آخر ابيين الع را من الموظفين الكت ثال أن آثي من هذا م
ل، وفرص الترقى    من حيث الدخل، والمزايا اإلضافية، واستقالل(البروليتارية للعمل  ، )العم

ة الوسطى    ولكنهم يتسمون فى نفس الوقت بالسمات االجتماعية السياسية التى تتميز بها الطبق
ريفهم لوضعهم الطبقى         ( ات، وتع ى االلتحاق بالنقاب ل إل ابى، والمي ). من حيث السلوك االنتخ

  .قضية انخفاض مكانة العمل، ونظرية البرجزة: انظر آذلك

  

 Balch, Emily Greene  )١٩٦١حتى  ١٨٦٧عاشت من ( بلخ، إميلى جرين



 

  

وفى استخدام  الدورإميلى بلخ عالمة اجتماع أمريكية آان لها فضل الريادة فى تقديم مفهوم 
اة       . األساليب اإلحصائية فى بحوث علم االجتماع  ة لحي ة مهم إجراء دراسات مقارن وقد قامت ب

ع         ا يرج ا، آم ا وأمريك ن أورب ل م ى آ اجرين ف ين      المه ات ب اء عالق ى إرس ل ف ا الفض إليه
و شارآت فى عام    . موضوعات الحرآة النسوية، ونزعة معارضة الحروب، والتحكيم السلمى 

ى بوسطون  ١٨٩٢ ة ف ى تأسيس مستوطنة اجتماعي هى ) اسمها مستوطنة دنيسون هاوس(ف
ا دادلى    ة فى عدد من األ        . وآل من فيرا سكدر و هيلين خ مشارآة إيجابي ا اشترآت بل نشطة  آم

وقد أدى . النقابية النسائية، حيث أصبح دنيسون هاوس منذ تأسيسه مرآزا لدعم العامالت النساء
م        ا، ث ارة الضجة حوله التزامها بالسالم العالمى وخصوصا إبان الحرب العالمية األولى  إلى إث

د وجدت اعترا     ا   تحولت تلك الضجة إلى نبذها وإهمالها، وإن آانت جهودها السلمية تلك ق ا به ف
ام       ١٩٤٦فى نهاية األمر، فى عام  ل للسالم عن ذلك الع د نجحت   . ، حيث منحت جائزة نوب وق

ى    ة الت ة المهم ى الدراس يولوجية ف ة السوس ات اإلحصائية والنظري ين البيان ربط ب ى أن ت خ ف بل
م يكن يفعل ذلك        : أجرتها، والمعنونة المساعدات الحكومية للفقراء فى فرنسا، وذلك فى وقت ل

اع  في  اء االجتم ة فقط من علم ة قليل ا  . ه إال قل ا على اإلطالق هو آتابه ر أن أشهر مؤلفاته : غي
وأآمل   - من حيث النشر     - ، والذى سبق  )١- ١٧٩() ١٩١٠الذى صدر عام (مواطنونا السالفيون 

دى    المؤلف الذى وضعه عالما االجتماع من مدرسة شيكاغو توماس وزنانيكى عن الفالح البولن
ر من   )٢- ١٧٩()١٩٢٠حتى  ١٩١٨الذى صدر فى الفترة من (وأمريكا فى أوربا  وحظى بقدر واف

  .التقدير والشهرة 

 Bloch, Marc )             ١٩٤٤حتى  ١٨٨٦عاش من (بلوش، مارك 

ى      ريكين ف د ش طى، وأح اريخ العصور الوس ى ت ارز، متخصص ف ى ب ؤرخ فرنس م
ه فى عل     مدرسة الحوليات، تأسيس  ع أهميت ا تنب ر فى      ومن هن اريخى، حيث أث اع الت م االجتم

المى  أعمال مثل  ل والرشتين  نظرية النظام الع ة      . إليمانوي د تحمس بلوش لالتجاهات الكلي وق
ل (الشاملة  ى           ) فى التحلي يس عل ا ول ؤثرة فى مجتمعات بأآمله ى الحرآات الم ى ترآز عل الت

ه الرئيسية   ومن بين. أنشطة أفراد بعينهم، أو على التتابع الزمنى لوقائع محددة اريخ  : مؤلفات ت
ى ف الفرنس ية، : الري ه األساس ى خصائص ال ف ام مق ادر ع ع ، )١٨٣(١٩٣١الص والمجتم

ارن    . )١٨٤(١٩٤٠ -١٩٣٩الصادر فى عامى اإلقطاعى،  اه المق ذى  (ويتجلى تحمسه لالتج وال
اريخ  )رأى فيها اتجاهًا علميًا فى  ، وآذلك حماسه الستخدام مصادر بيانات متنوعة لدراسة الت

  .اإلقطاع: انظر أيضًا. )١٨٥(١٩٤٩المنشور عام " صنعة المؤرخ"مؤلفه 

 Blumer, Herbert       )١٩٨٦حتى  ١٩٠٠عاش من (بلومر، هربرت 



 

  

درس بلومرفى جامعة شيكاغو، وتولى تدريس المواد التى آان يقوم بتدريسها جورج   
ات      ل الثالثين ر فى أوائ اة األخي ام   . هربرت ميد، بعد وف ه    ١٩٣٧وفى ع ، وفى معرض آتابت

اب      اعى نشر فى آت ذى  " (اإلنسان والمجتمع  "لمقال مسحى حول طبيعة علم النفس االجتم ال
ة،   صك بلومر مصطلح  )١٨٦()حرره شميت ة الرمزي ة مؤسس      التفاعلي ر بمثاب ا اعتب ومن هن

ة     . هذا االتجاه فى علم االجتماع اع بجامع م االجتم تاذية عل  وقد تولى فيما بعد أول آرسى ألس
ا   اعليين           -آاليفورين اع التف اء االجتم ن علم ة م ال متعاقب ى أجي ر ف ه أث ن خالل ى، وم برآل

اع    ام االجتم الرمزيين، فى ذات الوقت الذى شجع فيه تعددية االتجاهات فى واحد من أهم أقس
اد        . فى أمريكا الشمالية ك رئاسة االتح ا فى ذل ة، بم وقد شغل بلومر عددًا من المناصب الهام

  .لعلم االجتماع، وجمعية دراسة المشكالت االجتماعيةاألمريكى 

اة    ة لحي ة الواقعي و الدراس اع ه م االجتم ال عل و أن يصبح مج ح ه ه المل ان اهتمام وآ
ات ون    . الجماع رئيس المعن ه ال ى مؤلف ه ف رح موقف ة "وش ة الرمزي ام  "التفاعلي ادر ع ، الص

ا    وقد رفض بلومر ميل علماء االجتماع إلى تحليل ظو . )١٨٧(١٩٦٩ وا بمالحظته م يقوم اهر ل
رى وبخاصة المجردة      ات الكب ك     . مالحظة مباشرة، وآان يأنف من النظري دًال من ذل ا ب ودع

. إلى منهجية تستكشف وتتفحص الخبرات االجتماعية الثرية والمتنوعة، آما يحياها أصحابها 
ات اإلمبيريق   ى البيان ا أن   ذلك أن هذه سوف تفضى إلى نظريات موثقة تستند مباشرة إل ة، آم ي

ى الشواهد    ترآز  . التحقق من أهمية هذه النظريات ينبغى أن يتم من خالل العودة المستمرة إل
ات          اهيرى، والموضة، والسلوك الجمعى، والعالق ومر بموضوعات االتصال الجم اهتمام بل

ة        . الصناعية، والعالقات العرقية، وبحوث تاريخ الحياة ه فى عدد من مجل يم أعمال م تقي وقد ت
  .، ونشر بعد وفاته بفترة قصيرة)١٨٨(١٩٨٨الذى صدر عام ، "لتفاعل الرمزىا

 Social Structureالبناء االجتماعى 

اعى، أو      مصطلح يطلق بشكل عام غير دقيق على أى نمط متكرر من السلوك االجتم
ين مختلف عناصر          نظم ب ات التفاعل الم ى عالق دًا عل اعى  بشكل أآثر تحدي أو  النسق االجتم

عالمجت ادية،     . م ة، واالقتص ة، والديني نظم القرابي ال، أن ال بيل المث ى س ال، عل ذا يق وهك
ذلك             اعى ل اء االجتم ل البن ين تمث ع مع ى مجتم ودة ف نظم الموج ن ال ا م ية وغيره والسياس

  .المجتمع، بما يحويه من المعايير، والقيم، واألدوار االجتماعية

د      ومع ذلك فليس هناك معنى عام متفق عليه من الجم اعى، وق اء االجتم وم البن ع لمفه ي
اء     م ومحدد للبن ا    . أخفقت المحاوالت التى بذلت لصياغة تعريف محك ثًال م ذا م توصل   من ه

ارة عن       إليه اء عب رر أن البن ى تق ة تستهدف   "ريموند فيرث من الحقيقة البدهية الت أداة تحليلي



 

  

ى     اس ف لوك الن ة س م آيفي ى فه ا عل ة  معاونتن اتهم االجتماعي و. حي ك  وج وم تل ذا المفه هر ه
ؤد    م ت العالقات االجتماعية التى تبدو ذات أهمية حاسمة لسلوك أفراد المجتمع، بحيث أنه إذا ل

ذا الشكل  ى ه د ف تحيل أن يوج ع يس إن المجتم ا، ف ات دوره ذه العالق ه" (ه أسس : انظر آتاب
ام   اعى، الصادر ع ى أ )١٨٩().١٩٥١التنظيم االجتم ا عل احثين عموم ة الب ق آاف وم ويتف ن مفه

ت    ى نفس الوق ة ف ا مراوغ ة وأآثره وم االجتماعي اهيم العل م مف ن أه د م اء واح ر، . (البن انظ
  )١٩٠()١٩٩٢، مقال فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع، "نظرية فى البناء"سيويل، 

ا  ويحتل مفهوم البناء مكانة محورية فى نظريات الوظيفية البنائية،  ة، وم د   والبنيوي بع
فى هذه الحاالت الثالث يستخدم المفهوم بمعنى معين ملموس وبمعنى تفسيرى فى   ف .البنيوية

ى         . نفس الوقت اء، فمعن ا بن ى توصف بأنه ة الت اة االجتماعي وهكذا فإنه أيا آانت جوانب الحي
ا       ة، آم ة فى صورة بنائي ذلك أنها تتسم بالقدرة على تنظيم الجوانب األخرى للحياة االجتماعي

ذهب ع دما ي ة يحدث عن ى النوعي ى أن البن اع إل اء االجتم اث(لم ذآور واإلن نظم فرص ) لل ت
ات      نظم التكوين اج ت اط اإلنت ة، أو أن أنم اة العائلي نظم الحي ة ت ى الديني ة، أو أن البن العمال

ا   . االجتماعية يس مفهوم المعنى المحدود  (من هنا ينتهى سيويل إلى أن البناء ل م ال  )ب  ، ومن ث
ذى يستخدم فى الخطاب      يمكن تعريفه تعريفًا دقيق ًا، وإنما هو أقرب إلى التعبير االستعارى ال
  .العلمى السوسيولوجى

وعندما آان يحتل مفهوم البناء مكان الصدارة فى النقاش فى علم االجتماع، آان يتجه  
أثيره  ه وت انى فاعليت د الفعل اإلنس ى تفق ة، الت ة العّلي وع من الحتمي ق ن ى خل ى . إل ك أن البن ذل

ادف          آانت تبدو اعى اله ا تحدد وترسم الفعل االجتم دائمًا ذات وجود مستقل منفصل، ولكنه
ات       . تحديدًا حتميًا ذا من الصعب تفسير عملي ر،  وقد جعل ه تقرار    التغي ى اس اء يعن إذ أن البن

ك       . األنماط السلوآية عبر الزمن، إن لم يكن ثباتها اع بوجود تل اء االجتم ويعترف أغلب علم
ة      من هذا . المشكالت ى ثنائي رد فعل عل دنز، آ ل    "مثًال ما ذهب إليه أنتونى جي الفعل فى مقاب

ة،  ، من اقتراح نظرية "البناء ات        الصياغة البنائي ارة عن آيان ة نفسها عب رى أن األبني ى ت الت
ا هى    ة      "ثنائية، بمعنى أنه ى تشكل األنساق االجتماعي انظر  " (أداة ومحصلة الممارسات الت

د معاصر للمادي   : آتابة ام    نق ة الصادر ع اء هو    . )١٩١()١٩٨١ة التاريخي أى باختصار إن البن
ى   الذى يشكل ويصوغ ممارسات الناس، ولكن هذه الممارسات نفسها هى التى تكّون وهى الت

ى  ) تصورية(وقد اعتبر البعض هذه الصياغة خطوة خيالية . تعيد إنتاج األنساق االجتماعية إل
ة،     ة االجتماعي ل النظري ى حق ام ف نفس     األم فًا ل ا وص بعض باعتباره ها ال ين رفض ى ح عل
  .المشكلة القائمة بكلمات جديدة ليس إال



 

  

ى استخدامات       إن وجه االختالف الرئيسى ف ور ف ك األم ولكن بصرف النظر عن تل
ى    علماء االجتماع لمصطلح البناء يتمثل فى فريقين، يذهب أحدهما إلى أن المصطلح يشير إل

ك  (ة التى نالحظها الممارسات االجتماعية النمطي ى ذل وم   ) آاألدوار، والمعايير وما إل ى تق الت
ادئ     . عليها األنساق االجتماعية أو المجتمعات ى المب اء يشتمل عل ويرى الفريق اآلخر أن البن

ة   اج  (األساسية الكامن ائل اإلنت ات بوس ل العالق ة  ) مث اط الممارسات االجتماعي ى تحدد أنم الت
ان  اهرة للعي ل الوظيف. الظ ون       ويمث د البنيوي ين يع ى ح رأى األول، عل ائيون ال ون البن ي

واد  . خير من يمثل الرأى الثانى) آالمارآسيين البنيويين( ذلك م ة،   : انظر آ الصورية، الوظيف
  .النظام االجتماعى، علم االجتماع

 Technostructureالبناء التكنوقراطى

  .البورجوازية: انظر

 Formal Structure, Formal Organization البناء الرسمى، التنظيم الرسمى

ات اإلنسانية  مصطلح استخدم ألول مـرة من قبل  ى المخططات     حرآة العالق ليشير إل
لطة      لة الس ة، أو سلس ة التنظيمي ة، أو الخريط ال اإلداري ين  واالتص يم مع ل تنظ ن .داخ ويمك

مى للع      ر الرس ق غي مى أو النس ر الرس يم غي وم التنظ وم ومفه ذا المفه ين ه ة ب ات المقابل الق
ًا  (وهذا التنظيم غير الرسمى يبتعد عادة . اإلنسانية التى يعمل من خاللها التنظيم بالفعل وأحيان

  .نظرية التنظيم: انظر أيضًا. عن البناء الرسمى) يبتعد آثيرًا

 Pillarization )               المبنى على دعائم(البناء السياسى الدعامى 

طلح   ذا المص ة الهو ه ة للكلم ة ترجم ة المقابل الم     )*(لندي رة ع تخدمها ألول م ى اس الت
ى     ية ف نظم السياس اعى ولل اء االجتم زة للبن ة الخاصة الممي ت لوصف الطبيع ة آروي السياس

الد أخرى    ى    (هولندا، وإن آان قد أصبح يستخدم للداللة على نظم فى ب ة عل آاستخدامه للدالل
دى طوال الجزء األعظم      فقد ظل ا). طبيعة النظام فى بلجيكا على سبيل المثال ع الهولن لمجتم

ة أو            ل أو جماعات مصالح رئيسية ذات أسس طبقي ع آت ى أرب مًا إل من القرن العشرين منقس
ى   ع، وه ل المجتم ى آ ر ف ا تنتش ة، ولكنه اءات ديني تانت، : انتم ك، والبروتس الكاثولي

ون تراآيون، والليبرالي د . واالش ل  "وق ك الكت ول تل كلت ح ا  -تش ة ا -تقريب ات آاف لمنظم
ة   ية واالجتماعي ة السياس ة ذات الطبيع اءات الجماعي ر". (واالنتم ارت، : انظ ات "ليبخ سياس

  )١٩٢().١٩٦٨، الصادر عام "التوفيق
                                                           

(*) Verzuiling. 



 

  

ة    ة والطبق ة العمالي ن الطبق ات م م قطاع دينيتين تض ين ال ن الكتلت ال م د أن آ ونج
ة      ى أسس طبقي ة عل ة   االشتراآيو (الوسطى، على حين تنقسم القوى العلماني ن المنتمون للطبق

ة الوسطى     ى الطبق ا / العاملة، والليبراليون المنتمون إل وتوجد أحزاب سياسية خاصة     ). العلي
ة   ل آتل ل آ تانت ( بتمثي ثالن البروتس زبين يم د ح ابع  )فنج ية بط ات السياس م الممارس ، وتتس

ة     ين المصالح المختلف ق ب ر من المؤسسات االجت    . المساومات والتوفي ة  ونالحظ أن الكثي ماعي
ثال   ذا م ن ه نهج، م نفس ال كل ب رى تتش اهيرى،  : األخ ال الجم ائل االتص ات، ووس النقاب

ة  ات التربوي ة، والمؤسس ة االجتماعي ة، ومؤسسات الرعاي ات التطوعي أثرت . والجمعي ا ت آم
ى        ين ف زواج، والتعي ات ال دقاء، وعالق فوة واألص ات الص وين جماع اط تك در أنم نفس الق ب

  .القات االجتماعيةالوظائف، وغيرها من الع

ة، و       ات المتبادل ؤدى المواءم ف ت ة آي ة بمعرف اء السياس تم علم د اه ديولوجيات وق اإلي
ترآة  ثًال(المش ة م ة القومي ماح  )آالنزع ى الس ل إل بعض الكت وع ل ى المتن ب الطبق ، والترآي

ذ  ومع ذلك فقد بد.  للمؤسسات الديموقراطية بالبقاء واالستمرار فى مثل هذا المجتمع المجزأ أ من
ة  ين األحزاب الديني دماج ب ات ان ة، وتمت عملي روق الديني اد . الستينيات تآآل الف د أدى ازدي وق

اق       التحول العلمانىعملية  دة إلى االتف ة وسياسية جدي للمجتمع وظهور مجاالت اهتمام اجتماعي
  .على أن هذا البناء السياسى الدعامى أصبح قليل األهمية فى الوقت الراهن

 Opportunity Structure ةبناء الفرص

ا   ى آتابهم ين ف د أوهل الورد ولوي ارد آ ن ريتش ل م ذا المصطلح آ ور ه اح : "ط الجن
ام "والفرصة ى  )١٩٣(١٩٦٠، الصادر ع ون ف رت ميرت ة روب ى نظري ادًا عل اح، اعتم ، الجن

ة  ذه الطرق فى      . وذلك فى سياق شرحهما لطرق النجاح فى الثقافة األمريكي دما توصد ه وعن
ثال    (د وجه الفر ه م اء تعليم دة، من        )آأن يفشل فى إنه ة فرص جدي ى أبني ر عل ه أن يعث ، يمكن

ة من    ين        . االنحراف شأنها أن تقوده إلى أنواع مختلف ذى يجمع ب ذا التشخيص ال وفى إطار ه
يمكن أن نضع  )ثقافة فرعية: انظر مادة(ونظرية النقل الثقافى ) األنومى(الالمعيارية نظرية 

ة   ى ثالث دينا عل ى  أي ة ه رص انحرافي ة ف اء    : أبني حابى، والبن اء االنس ى، البن اء اإلجرام البن
دة       .الصراعى وفير فرص عمل جدي رامج لت وقد أثرت آراء آالورد وأوهلين هذه فى إنشاء ب

  .فى أمريكا الشمالية خالل عقد الستينيات

 Differential Opportunity Structure بناء الفرصة المتفاوتة

ا          الجناح نظرية فى  ين فى آتابهم د أوهل ا آل من ريتشارد آالورد ولوي قام بتطويره



 

  

ين     . ١٩٦٠، المنشور عام ”االنحراف والفرصة"المعنون  ربط ب اب ال ذا الكت وقد حاوال فى ه
راث    )الالمعيارية(آل من نظرية روبرت ميرتون عن األنومى  ين ت مدرسة شيكاغو فى    وب

ة    علم االجتماع ين نظري ة  عن النقل الثقافى وب ة     المخالطة الفارق ك بهدف تأسيس نظري ، وذل
ين   ة  عامة تربط ب ات الفرعي ة        الثقاف ة الرتكاب الجريم ين مدى الفرص المتفاوت . الجانحة وب

  .المادة السابقة: انظر أيضًا

 Superstructureالبناء الفوقى    

طلح   أن مص أنه ش وقى، ش اء الف طلح البن ل مص ى دخ ى، إل اء التحت اب البن الخط
نهض   "من خالل إشارة مارآس إلى ميدان اإلنتاج بوصفه المارآسى  ذى ي األساس الحقيقى ال

وعى    ن ال ددة م كال مح ه أش ذى يقابل ية، وال ة وسياس ة قانوني ن طبيع وقى م اء ف ه بن علي
ارآس   ". االجتماعى د االقتصاد      : "وقد وردت هذه اإلشارة فى مؤلف م ة لدراسة فى نق مقدم
ام " السياسى تمل وه. )١٩٤(١٨٥٩الصادر ع ع يش وقى ألى مجتم اء الف ى أن البن ق عل ذا اتف ك

افى    ديولوجى (على مجاليه السياسى والثق ارآس لمناقشة موضوعات      ). أو اإلي د تطرق م وق
ا      : مثل  د، وم وقى بالتحدي اء الف ات البن آيف يرتبط البناء الفوقى بالبناء التحتى، وما هى مكون

ه      دور في ى ت ة الت ديناميات الداخلي ه عن         و. هى طبيعة ال ا حديث ك فى ثناي ارآس ذل اول م د تن ق
ومنذ أيام مارآس جرى تناول هذه الموضوعات من خالل    .تقديس السلعوعن  اإليديولوجيا
ل  اهيم مث اب : مف ة والخط بيه    . الهيمن ك التش ات أن ذل ك الدراس ة لتل رة النهائي ت الثم وآان

د       المستعار من ميدان العمارة والذى يستند إليه التمييز بين البناء م يع وقى ل اء الف ى والبن التحت
دان              ين مي ة ب ا قائم د اآلن أنه ى يعتق دة الت ات المعق ًا للعالق اره تلخيصًا مالئم من الممكن اعتب

ع   ى المجتم اة ف ادين الحي ائر مي اد وس ين   . االقتص ظ بعض الدارس ا الح بعض، آم د ال ويعتق
د    مؤخرًا، مثل آوهين، أن مارآس نفسه لم يكن يقصد هذا الشكل من الع   ة ذات البع ة العّلي الق

  .نمط اإلنتاج، والتكوين االجتماعى: انظر. الواحد وذات االتجاه الواحد

 Occupational Structure البناء المهنى

الى     ع اإلجم ى التوزي ًا لمستوى       للمهن يشير البناء المهنى إل ع، مصنفة تبع فى المجتم
ارة،  ة االجتماعي أالمه ادية، أو المكان ة االقتص دة   . ةو الوظيف ل ع ى بفع اء المهن كل البن ويتش
ل ه   : عوام اد نفس اء االقتص ة   (بن ناعات المختلف بى للص وزن النس ا ، )ال والتكنولوجي

ة  ة (والبيروقراطي ئولية اإلداري ة والمس ارات التكنولوجي ع المه ل ، )توزي ذى (وسوق العم ال
ن       ن المه ة م ل مهن ة بك روف المرتبط ر والظ دد األج ة، )يح ة  والمكان أثر  ال( والهيب ى تت ت

ة     باالنغالق يم االجتماعي اة والق ه      ). المهنى، وأسلوب الحي ة عّلي ومن الصعب أن ننسب أولوي



 

  

ى      . ألى عامل بالذات من هذه العوامل اء المهن ا فى تشكيل البن هذا فضًال عن أن دور آل منه
زمن رور ال ر بم ى . يتغي دايات األول ة الب ى مرحل ه ف ال أن بيل المث ى س د عل ى  للتصنيعفنج ف

وروبا أدت سيطرة التصنيع إلى التفوق العددى للمهن اليدوية، على حين نجد اليوم ان تقلص أ
ات   ن الياق ى مه ر ف و آبي ى نم د أدى إل دمات، ق ى قطاع الخ و ف ى جانب النم اع، إل ذا القط ه

ل     التمييز بين العمل اليدوى وغير اليدوىآما أن ). المهن غير اليدوية(البيضاء  د أصبح أق ق
  . وحًاصرامة ووض

ى   ف، الت ق مخططات التصنيف المختل ه عن طري ى وتحليل اء المهن تم وصف البن وي
ل، أو    ة العم ارة، أو مكان ددة آالمه ايير مح ًا لمع ًا، وفق ة مع ن المتماثل ع المه ن تجمي ا م تمكنن

ة االقتصادية            . الوظيفة ل اإلمبيريقى للطبق ذه التصنيفات أيضًا فى التحلي ل ه ا تستخدم مث آم
  .القطاع الصناعى، تصنيف المهن: انظر أيضًا. ةواالجتماعي

 Modelling          بناء النماذج

  .بناء النماذج العّلية، نموذج: انظر

 Causal Modelling بناء النماذج العّلية

ع     ديناميات الواق ى أن      .النموذج العّلى تمثيل آمى مجرد ل وذج العل م يحاول النم ومن ث
ن ا  ا م ة وغيره ات العلي رات يصف العالق ن المتغي ة م ين مجموع ة ب ات القائم ر . لعالق وأآث

اذج    ل المسار  أشكال النماذج العّلية شيوعًا تلك المعروفة باسم نم ًا     .تحلي ى طورت أساس والت
اع       اء االجتم تينيات بعض علم الل الس ى خ لوب منهج ا آأس ة، وتبناه م الوراث ار عل ى إط ف

ى دنكن       يس ددل ال أوت رت . Duncanاألمريكيين من أمث اء      وي ة بن ر من عملي بط الجانب األآب
ة فى    : انظر مؤلف باللوك الكالسيكى٠ المسحيةالنماذج العلية بالبحوث  االستخالصات العلي

  .)١٩٥()١٩٦٤المنشور عام البحوث غير التجريبية، 

ة وتستند النماذج العلية فى جوهرها على  ى غرار   المعادالت الهيكلي  Z=b١x+b٢: عل
y تخدا ا باس تم تحليله دار، وي ل االنح م . م أسلوب تحلي ر بساطة لفه ك فاألسلوب األآث ع ذل وم

أثير           اه الت ة واتج ا فروضًا حول وجود ونوعي ا باعتباره أسس النماذج العّلية هو أن نفكر فيه
و  ا ه ة، آم ى أشكال توضيحية أو رسوم اتجاهي رات ف ات آل زوج من المتغي بة لعالق بالنس

  :موضح فى النموذج التالى المبسط

وذج، يكون            وحتى  ار فى النم رات فقط خاضعة لالختب ة متغي اك ثالث دما يكون هن عن
ا ة بينه اذج العالق د من نم د العدي ًا تحدي د . ممكن ة يع اذج الممكن ة النم إن فحص آاف ذا، ف وهك



 

  

  .خطوة هامة فى تحليل البيانات وفى الربط بين النظرية السوسيولوجية والبحث اإلمبيريقى

اك       وتنطوى النماذج العًلية ع ه من الممكن أن يكون هن ة، أى أن لى فكرة التعددية العًلي
ًا     . أآثر من علة واحدة لنتيجة بعينها رد نتاج فعلى سبيل المثال، قد يكون السلوك االنتخابى للف

رات  . للطبقة االجتماعية، والعمر، والنوع، والساللة، وهكذا فضًال عن ذلك، فإن بعض المتغي
فيمكن مثًال للعمر والطبقة أن يرتبطا . ون مرتبطة ببعضها البعضالمستقلة أو التفسيرية قد تك

ر  (ببعضهما، بحيث أن تأثيرات العمر على السلوك االنتخابى تكون مباشرة وغير مباشرة  عب
ع   . فى آن واحد) الطبقة ويوضح هذا المثال أهمية التفكير فى هذه النماذج قبل الشروع فى جم
وذج   فالتنظير بهذا األسلوب. البيانات ينبؤنا بنوعية البيانات التى يتعين جمعها لكى نختبر النم

اه  ذى طورن لوك       . ال ى الس ؤثرة ف ل الم ى العوام ط عل ر فق ا ال يقتص إن اهتمامن ك ف ع ذل وم
ه     ة في رات المختلف ا المتغي ا نتساءل   . االنتخابى، بل يمتد إلى معرفة الكيفية التى تؤثر به -وهن

ثًال لوك اال -م وع بالس رتبط الن ل ي ًا لطرح  ه لوبًا غريب ذا أس دو ه ًا؟ ويب لبًا أم إيجاب ابى س نتخ
ا   ثالً (السؤال، ولكن إذا ما آان لن ل من الرجال         ) م ر أو أق اث أآث ا إذا آانت اإلن أن نسأل عم

ميًال إلى التصويت لصالح الحزب الجمهورى، فإن ذلك ينطوى على تعيين بعد للعالقة يكون  
يًال ر م اث أآث ت اإلن ًا إذا آان ة  إيجابي ى الحال لبيًا ف ون س ورى، ويك  للتصويت للحزب الجمه

ر أو  . المضادة رات العم ان أى من متغي ا إذا آ ئلة حول م ا أن نطرح أس در يمكنن ذات الق وب
ى   . الطبقة أو النوع أآثر أهمية من غيره فى تأثيره على السلوك االنتخابى ل العل ويمكن للتحلي

ه  . والطبقة والنوع على السلوك االنتخابى  أيضًا أن يوضح األثر المرآب لكل من العمر أى أن
م  اهو آ ول م ا أن نق اينيمكنن ة  التب رات الثالث ذه المتغي ذى تفسره ه ابى ال لوك االنتخ ى الس ف

  . مجتمعة

ادة  (وفى أحسن األحوال ال تستطيع النماذج العلية أن تفسر إال جزءًا من التباين فقط  ع
  .تغير التابعفى الم) فى المائة ٣٠إلى  ٢٠ال يتجاوز 

ولهذا السبب تشتمل النماذج العلية على رواسب أو خطأ القياس لتبرير آم التباين الذى 
وذج ره النم ى  . ال يفس ؤثر ف دة ت ة أخرى عدي ل شئ خصائص اجتماعي الرغم من آ اك ب فهن

ة   وع والطبق ر والن ب العم اس، بجان ابى للن لوك االنتخ ًا، أن  . الس م أن نالحظ أيض ن المه وم
اذج  لوك        النم ل الس ة تعل وع والطبق العمر والن ل، ف درج العل اء بت ى االدع نهض عل ة ت العلي

ة ال تثبت أن     . االنتخابى، ولكن العكس ليس صحيحًا اذج العلي وأخيرًا يجب أن نالحظ أن النم
رات األخرى      أثير المتغي تج عن ت ه هو أن       . أحد المتغيرات ين وذج أن يفعل ا يمكن للنم وآل م

ان   ى           يشير إلى ما إذا آ ه يشير أيضًا إل ذلك، فإن ان األمر آ ات أم ال، وإذا آ ًا مع البيان متوافق



 

  

  .مكامن قوة التأثيرات العلية فى ضوء النموذج المستخدم

ة  "ويقدم آتاب هربت آشر  اذج العلي ام   "بناء النم ه   )١٩٦(١٩٩٠، المنشور ع ، فى طبعت
ة   الثانية مقدمة قصيرة، ولكنها متخصصة بدرجة آبيرة، لمنطق وأدوات  اذج العلي انظر  . النم

  .التحليل المتعدد المتغيرات: أيضًا

 Mesostructure, Mesodomain بناء وسيط، مجال وسيط

اه     طة بعض أصحاب اتج تخدم بواس ة  مصطلح يس ة الرمزي ال  التفاعلي لوصف المج
نظم      . التفاعلى الواقع بين عالقات الوجه للوجه والبناء االجتماعى األعم   ل شبكة من ال وهو يمث

اء المجتمع الواسع      ه   . واألوضاع التى يتفاوض أطرافها لبلوغها، والتى تنتهى إلى بن ذا فإن وهك
ز دحض التميي ة ل ة واعي ة محاول غيرة  بمثاب دات الص اع الوح م اجتم ين عل يولوجيا (ب سوس

غيرة ات الص رة  )الجماع دات الكبي اع الوح م اجتم دات  (، وعل يولوجية للوح ة السوس الدراس
وفى األدبيات السوسيولوجية األخرى، ينظر أحيانًا إلى . على علم االجتماع الذى يغلب) الكبرى

دنى ع الم يط   المجتم اء الوس توى البن د مس يط أو يتشكل عن ال الوس غل المج اره يش انظر .باعتب
  .الماآرو سوسيولوجيا، الدراسة السوسيولوجية للوحدات الكبرى: أيضًا

 Bentham, Jeremy )     ١٨٣٢حتى  ١٧٤٨عاش من (بنتام، جيرمى 

د مؤسس   ة  يع ذهب النفعي فة     م دان الفلس ى مي ه ف ى آتابات هرته إل ود ش ديث، وتع الح
اعى     ة وبرامجه لإلصالح االجتم ابى   (القانوني ام أحد   ). وبخاصة اإلصالح العق ان بنت د آ ولق

دًا، وصمم السجن        علم اإلجرامرواد  ر رش ًا أآث انونى نظام الذين حاولوا أن يجعلوا النظام الق
ة والسيطرة        -مفتوح ال در من المراقب وهو تصميم تنظيمى ومعمارى للسجون ييسر أقصى ق

  .على النزالء

 Benjamin Walter  )١٩٤٠حتى ١٨٩٢عاش من (بنجامين، والتر 

ورت    ة  ناقد أدبى ارتبط بمدرسة فرانكف ا النقدي رن     ونظريته ذا الق ات ه م  . فى ثالثيني ث
ك      اآتسبت أعماله أهمية بين المشتغلين بعل بعينيات، ويرجع ذل م اجتماع األدب فى عصر الس

اج األدبى       ة لإلنت ه للجوانب المادي ى تحليل اب  . (بصفة أساسية إل وان  : انظر آت رتس بعن : روب
  .)١٩٧()١٩٨٢والتر بنجامين، الصادر عام 

 Benedict, Ruth Fulton  )١٩٤٨حتى ١٨٨٧عاشت من (بندآت، روث فولتون 

ز  ى فران واسدرست عل ة ب ى جامع ى   ف دانى األول ف ا المي ا، وأجرت بحثه آولومبي



 

  

ة     ًا بالدراسات المقارن ًا بالغ د     . عشرينيات هذا القرن، حيث طورت اهتمام ا بع أثرت فيم د ت وق
فى   بمدرسة الثقافة والشخصيةبنظريات علم النفس، وارتبط اسمها ارتباطًا لصيقًا بما سمى 

ة ا األمريكي ر مؤلفاته . األنثروبولوجي ان أآث ا آ هرة وربم ة"ا ش اط الثقاف ام "أنم ، الصادر ع
  .)١٩٩(١٩٤٦، الصادر عام "زهرة األقحوان والسيف"، و )١٩٨(١٩٣٤

 Development Banks بنوك التنمية

النمو مؤسسات مالية تنشئها الدولة أو المصالح الخاصة، لغرض خاص هو دعم وتشجيع 
دة تفضيلية، واآلج    . االقتصادى ة للتسديد  وغالبًا ما تتميز بمعدالت فائ ة هذه    . ال الطويل ومن أمثل

  .البنك األمريكى للتنمية، وهيئة التنمية الدولية، والبنك األوروبى للتعمير والتنمية: البنوك

 Data Banksبنوك المعلومات      

  .أرشيف معلومات: انظر

 Structuralismالبنيوية، البنائية   

جتماع لإلشارة إلى إى اتجاه نظرى  يستخدم المصطلح بشكل عام آل العمومية فى علم اال
  .أولوية على الفعل االجتماعى) سواء آان ظاهرًا أو غير ذلك(االجتماعى البناء يعطى 

أما البنيوية بمعناها الخاص األآثر تحديدًا فتشير إلى اتجاه نظرى معين أصبح موضة  
ذ     وم ن ن العل ة م ر طائف ر عب بعينيات، وانتش ل الس تينيات وأوائ ر الس ى أواخ اف : آر منه

ى،   األنثروبولوجيا االجتماعية، وعلم اللغة،  د األدب اع    والنق م االجتم ل النفسى، وعل . والتحلي
ود ليفى شترواس    : وقد جاء تأثيرها على علم االجتماع من عدة مصادر، من بينها ماقام به آل

ى    ل دالل ة وتحلي ة بنيوي ات أنثروبولوجي ن دراس يميوطيقى(م اً ) س ة عموم واهر الثقافي ، للظ
يل  ات ميش وودراس اك    فوآ د ج ى عن ل النفس اه التحلي ار، واتج اريخ األفك ن ت ان، ع الآ

  .ألتوسيروالمارآسية البنيوية عند لوى 

ة وراء المظاهر    والفكرة األساسية فى هذه البنيوية هى أننا نستطيع تمييز األبنية القائم
ك هو تصور     . ولالسطحية للواقع االجتماعى التى تتميز بأنها آثيرة التغير والتح  وذج ذل ونم

ى مجموعة        سوسير اللغويات البنيوية عند  اد عل ة يمكن أن توصف باالعتم وفكرته بأن اللغ
انى     تج المع رى ليفى شتراوس،    . من القواعد األساسية التى تحكم ترابط األصوات لكى تن وي

يميوطيقا (وعلم الداللة  وال        ) الس ارة عن مق ى األساسية هى عب ذه البن ًا، أن ه ة،  عموم ت عقلي
ا   ن حولن الم م يم الع ى تنظ ا ف د عليه تخدمها ونعتم يس  . نس دًا، ول تراوس تحدي ى ش رى ليف وي



 

  

ا من التعارض         ا بوصفها ألوان ا دائم بالضرورة آافة البنيويين، أن هذه المقوالت يمكن فهمه
ائى ل() *(الثن ى: مث ار/ أعل فل، وح ارد/ وأس ذا.. وب ذه ). وهك ية به تبدلت المارآس د اس وق
اج   رضات الثنائية، أى المقوالت الذهنية، أوضاعًا فى التعا اط اإلنت ال    ( أنم ل أوضاع العم مث

ال ر العم ل غي ى مقاب م  ) ف ى تحك د الت اج بوصفها القواع ائل اإلنت ات محل وس ت العالق وأحل
  .عملية إنتاج المعانى

وقد أقر . ولعل المبدأ األساسى للبنيوية يتجلى بأوضح صورة فى أعمال ليفى شتراوس
ؤثرات هى    ة م ل النفسى، والمارآسية    : بوجود ثالث ا، والتحلي ة    . الجيولوجي وم الثالث ذه العل فه

ذا هو   . آامنة تحت المظاهرالسطحية) أو الواعية(تكشف لنا قوانين أو بنى خفية  ولكن آان ه
رين ين اآلخ ع دالالت العلم ى تتب ه ف ذى بلغ دى ال راث . الم ى خالف الت تراوس، عل ى ش وليف

آان أقل اهتماما بالدراسات الكلية الشاملة والمفصلة  مالينوفسكى، مال برونيسالو المتأثر بأع
ات          ى العمومي التعرف عل ًا ب ان أشد اهتمام ا آ ة، وإنم ة  (لمجتمعات معين ى  ) السمات العام الت

ائًال        . يعتقد بوجودها وعلى البنى العقلية المشترآة ًا ه ذا درس ليفى شتراوس آم ومن أجل ه
اق التصني ن أنس اطير  م ن األس ة وم ات أجنبي ى مجتمع ه(ف ف ة : انظر آتاب اطير، أربع األس

ه     . )٢٠٠()١٩٧١حتى  ١٩٦٤مجلدات، صدرت فى الفترة من  ى أن ك إل اته تل وانتهى من دراس
د             راء وتعق دورها ث ى تفسر ب ائى، هى الت واع من التعارض الثن ى أن يمكن اختزالها جميعًا إل

ة    دى الشعوب المختلف د آشف  . الخيال ل ة     وق ه التوتمي دائى  )٢٠١()١٩٦٢(فى مؤلفي ل الب  والعق
ى          )٢٠٢()١٩٦٢( ل ف ان يهم ا آ ى فيم ق الخف ة ذات المنط والت الخادع ن التح د م ن عدي ع

ياء الملموسة       م األش م لفه ديهم عل دائيين ل . الماضى لكونه خرافات، وانتهى من ذلك إلى أن الب
ون  ة األ : آذلك فعل فى آتابه الضخم الهائل المعن ة   األبني ة للقراب ا أراد   )٢٠٣()١٩٤٩(ولي حينم

ا          ين فقط هم ه فى نمطين اثن ة يمكن اختزال ادل  : أن يبين أن العدد الهائل من أنساق القراب التب
  .العام، أو التبادل المحدد

دالالت المحددة          ا بعض ال ه يترتب عليه ة، فإن ولكن أيا آان الشكل الذى تتخذه البنيوي
ة  أول تلك . بالنسبة لتصور العالم اً  (الدالالت أن المبادئ األساسية للبنية تظل ثابت بيًا طبع ، )نس

                                                           
إن             ) *( ك ف دما يحدث ذل ين عنصرين، وعن ة تعارض أو تضاد ب ارة عن عالق ائى عب التعارض الثن

وهذه هى الفكرة . اة البسيطة والقوية ألداء العمليات المنطقيةتكون هى األد) المشترآة(الشفرة الثنائية 
ا   ًا من     التى تقوم عليها أجهزة الحاسبات اآللية الرقمية الحديثة، فضًال عن أنها آما رأين ًا مهم د رآن تع

ة ة البنيوي ان النظري ر . أرآ انانظ م اإلنس وعة عل ميث، موس يمور س ارلوت س اهيم .. ش المف
طلحات األنثروبول ة،        والمص ومى للترجم روع الق الؤه، المش وهرى وزم د الح ة محم ة، ترجم وجي

 )المحرر.(، مادة التعارض الثنائى١٩٩٩المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 



 

  

ات، واألنساق           ة من اللغ ًا مختلف تج أنواع ى تن ادئ هى الت وأن العالقات المتباينة بين تلك المب
زة    . الفكرية، وأنماط المجتمعات ات متمي ى آيان ومن هنا ينتقل محور االهتمام من الترآيز عل
ا ى العالق ز عل ى الترآي اهر   إل ى الظ ا ف دو لن ى تب ياء الت أن األش اد ب د االعتق ى ح ا، إل ت بينه

ات      ذه العالق نع ه ن ص رة م وى ثم ت س زة ليس ات متمي ى   . آكيان د عل ذا التأآي ب ه د ذه وق
  .بعد الحداثة ماالعالقات إلى مدى أبعد من ذلك آثيرًا فى نظريات 

ًا أو سويا      النتيجة الثانية هى أن ما ًا أو طبيعي ا ثابت دو لن ة سوى الثمرة       يب يس فى الحقيق ل
ارة فى         . النهائية لعملية إنتاج إحدى البنى األساسية    أآثر صورها إث ذه النتيجة تتجلى ب ولعل ه

ة    ميدان النقد األدبى، حيث يذهب أصحابها إلى أنه حتى الرواية الواقعية ليست سوى ثمرة لعملي
ر من أصالتها حتى عن أو          ل أو آثي ا    إنتاج فنى ال تختلف فى قلي د فى نوعه فهى  . ل عمل رائ
ا          ع حولن ا وموجود فى الواق ذه     . ليست نسخة من أى شئ سابق عليه ذآر أن ه ومن الجدير بال

وع            م االجتماع للن ثًال فى دراسات عل ديهيًا، م رًا ب وم أم اث  (الفكرة قد أصبحت الي ، )ذآور وإن
ا هى تص     ا إنم ة حيث يعتقد أن الذآورة، واألنوثة، والجنسية المثلية وغيره ا  . ورات اجتماعي آم

رة     ا ثم الم واقعى خارجى، ولكنه ة بع ارة عن معرف ة ليست عب ة العلمي ل أن المعرف د بالمث يعتق
  .بعض العمليات االجتماعية وأساليب التفكير التى نسميها علمية

راد، فتنظر إلى           ا عن األف ا التى نكونه النتيجة الثالثة أن البنيوية تحدث تحوًال فى فكرتن
فقد . اد بوصفهم ثمرة للعالقات االجتماعية، ال باعتبارهم صانعين للواقع االجتماعىهؤالء األفر

ًا   ًا تصورًا موزع ز وجودي انى المتمي ة محل الموضوع اإلنس ًا(أحلت البنيوي ذات) المرآزي . لل
ة          ات االجتماعي يس سوى حامل للعالق رد ل ة أن الف ة أو  (فعلى حين ترى المارآسية البنيوي ملكي

وان الخطاب القائمة           )وسائل اإلنتاجعدم ملكية  اج أل ا هم نت راد إنم ذهب آخرون إلى أن األف ، ي
ة       . والعالقات بينهما الم، وهى العملي ا للع دم مضطرد لفهمن ويتحول هذا التغير فى الرؤية إلى تق

دد المراآز      ة، أو تع ا بفضل آوبرنيكوس أن األرض     . التى تعرف باسم الالمرآزي ذا علمن وهك
العالم، وعلمنا بفضل داروين أن البشر ليسوا مرآز الخلق، وإنما هم ثمرة من    ليست هى مرآز

ة    . ثمار التطور ات االجتماعي اج العالق وعلمنا مارآس أن البشر ليسوا هم المنتجين، وإنما هم نت
ة رة      . القائم م ثم ا ه ة، وإنم ارات واعي وا أصحاب اختي راد ليس د أن األف ا بفضل فروي وأدرآن

بل وصل األمر فى ذروة ازدهار شعبية البنيوية إلى حد الحديث عن موت      . ةاختيارات الواعي
ة(الموضوع  ذات الفاعل ار  )ال ل واالختي ات الفع ون بعملي راد يقوم أن األف اد ب ، أى زوال االعتق
ال         . طواعية م أصبح يق ة األساسية، ومن ث الناس  "وأرجع البعض دور الفاعل المؤثر إلى البني

ر   . إلخ"...س قارئو الكتبوالنا"، "متحدثو اللغة غير أن هذا التصور األآثر تطرفا قد أصبح أآث



 

  

  .اعتداال مع تطور ما بعد الحداثة

رة           اد عن فك ك باالبتع اريخ، وذل ر فى تصورنا للت وأخيرًا بشرت البنيوية بحدوث تغي
اه  . التطور المستمر نسبيًا، والتى تعنى حلول شكل من أشكال المجتمعات محل اآلخر    واالتج

ذا  . دال من ذلك إلى رؤية للتاريخ آتسلسل متقطع يتسم بالتغيرات الراديكاليةب وترجع جذور ه
زامن    ابع والت ين التت ا       . التحول فى الرؤية إلى التمييز ب ى نعيه رات الت ى التغي ابع يشير إل فالتت

ى أن الل      اللغةفإذا أخذنا ميدان . بشكل مباشر إلى حد آبير ك يعن إن ذل ال، ف ة  على سبيل المث غ
ى االستخدام      دة إل ارات جدي تتغير عبر فترات قصيرة أو طويلة، من خالل دخول آلمات وعب

أن  . العام لتلك اللغة، فى الوقت الذى تختفى فيه آلمات وعبارات أخرى غير أنه يمكن القول ب
ى تطرأ تحدث من خالل        رات الت بنية اللغة تظل ثابتة على الدوام، وذلك على أساس أن التغي

ة ارتباطا . ت جديدة آان معموًال حسابها، أو أنها آانت متضمنة فى القواعد األساسية لتلك اللغ
آذلك األمر فى حالة المجتمعات، حيث يمكن . ويتجلى هذا االستمرار على المستوى المتزامن

ثالً (القول أن البنية األساسية للرأسمالية   ر         ) م اريخ التغي ة فى ت ا هى، وتظل متحكم تظل آم
اعى  الً  االجتم ه فع ه ونلمس ذى نحس اريخ ال و الت ذا ه ا، ه اهر أمامن ط . الظ ى نم ر ف ا التغي أم

  .المجتمع نفسه فسوف يتضمن حدوث تحول أآثر جذرية فى البنية األساسية

ه      ) على األقل فى صورتها المتطرفة(ولم تعد البنيوية  ذى آانت علي موضة بالشكل ال
ر    وإن آانت بعض أفكارها األسا. فى الماضى القريب سية التى عرضنا لها قد أثرت فى دوائ
ويين    ة بشكل مستفيض فى          . أوسع من البني ة السوسيولوجية للبنيوي ادآوك الدالل اول ب د تن وق

  )٢٠٤(. ١٩٧٥ليفى شتراوس، البنيوية ونظرية علم االجتماع الذى صدر عام : آتابه

 New Structuralism,New Structuralists \البنيوية الجديدة، البنيويون الجدد

ذ         دأوا من ذين ب احثين ال ى الب ات المتحدة عل البنيويون الجدد هو االسم الذى يطلق فى الوالي
ى       ١٩٨٠حوالى  ود الت بعض القي ى ب وحتى اآلن فى دراسة آيف تتأثر عمليات اإلنجاز المهن

ويغطى  .االقتصاد الثنائى ومتغيرات الفصل المهنى، ونظام  أسواق العمل المنقسم تفرضها 
امج  هذا  ة،   التراث نفس المجال الذى يتصدى له برن ه من منظور      إحراز المكان ه يتناول ولكن

ريح  دى ص نظم        . نق مات ال ا بعض س ؤدى به ى ت الطرق الت ام ب ى االهتم د عل ه يؤآ ك أن ذل
اس       ة من الن ات معين . االقتصادية والتنظيمات الرسمية إلى تعظيم أو تقييد توزيع الفرص لفئ

ذه    ر ه ة النظ ن وجه ثال  -فم ل     -م ة داخ ات اإلثني بعض األقلي د ل ل الزائ ائف أن التمثي الوظ
يعد ) أى تلك ذات األجور المتدنية، غير الماهرة، والتى تفتقر إلى اإلحساس باألمان( الحقيرة

وليس راجعا إلى فشل الضحايا فى  ،)التفرقة(التمييز نتيجة من النتائج المترتبة على عمليات 



 

  

ومن الدراسات . الذى يعد شرطًا ضروريًا للنجاح المهنى البشرى، رأس المال االستثمار فى 
ة      ى المعنون ام بيلب ارون وويلي يمس ب ة ج ه مقال ذا التوج ن ه رًا ع ر تعبي ى  “: األآث ودة إل الع

االت   ى مج رآات ف ل    : الش يم العم اعى، وتنظ يم القط اعى، والتقس ى االجتم درج الطبق ، "الت
م اال  ة لعل ة األمريكي ى المجل ام والمنشورة ف اع، ع ه من الصعب  )١-٢٠٤(. ١٩٨٠جتم ر أن غي

اال      ا أعم تعيين حدود تلك الحرآة العلمية تحديدا دقيقا، بسبب أنها آثيرا ما تتسع لتشمل داخله
المارآسية الجديدة التى صاغها  األوضاع الطبقية المتناقضة من شتى التوجهات، مثل نظرية 

  .إريك أولين رايت

 Boas, Franz )             ١٩٤٢تى ح ١٨٥٨عاش من (بواس، فرانز 

ة      ة الحديث ا الثقافي س األنثروبولوجي د، أس انى المول وجى ألم ر(أنثروبول : انظ
ة  ا االجتماعي دة   )األنثروبولوجي ات المتح ى الوالي ى     . ف ذه عل واس وتالمي يمن ب د ه وق

و . األنثربولوجيا األمريكية طوال العقود الثالثة األولى من القرن العشرين ورة  وأحدث ب اس ث
دريب  ات، وت ة، واللغوي ل النصوص المحلي ى تحلي دانى، بتأسيسه عل ل المي ة العم ى منهجي ف

دائى،   وقد أثر آتابه . ممثلين من أبناء الثقافة المحلية، ليقوموا بتسجيل ثقافتهم بأنفسهم الفن الب
ام  ة الث  )٢٠٥(١٩٢٧الصادر ع ى اهتمت بدراس ة الت ات الالحق ى االتجاه ًا ف أثيرًا عظيم ة ت قاف
  .المادية للشعوب

ة عن     ة هائل وباستخدام هذه األساليب المنهجية، استطاع بواس أن يوفر مادة إثنوجرافي
ادى  د فضل   . الثقافات األمريكية المحلية السائدة فى الشمال الغربى المطل على المحيط اله وق
ة فى مي       وانين عّلي ى ق ة البحوث اإلثنوجرافية اإلمبيريقية على أى سعى للتوصل إل . دان الثقاف

ا            وء إطاره ى ض م ف ى أن تفه ة ينبغ رى أن الثقاف ة، وي بية الثقافي ؤمن بالنس واس ي ان ب وآ
ة للباحث الخارجى     يم الثقافي د  . المرجعى للمعنى، بدًال من أن يتم الحكم عليها فى ضوء الق وق
د آل من إدوارد           ا عرفت عن رى آم ة الكب ات التطوري ايلور  هاجم وفضح ادعاءات النظري ت

اقًا  . فريزرمس وجي وأآد  بواس فى مقابل ذلك على دراسة الثقافات آكيانات آلية بوصفها أنس
اه   . مكونة من العديد من األجزاء المترابطة نفس التج ة  وقد مهد اهتمامه فيما بعد بعلم ال الثقاف

ية اب    . والشخص رى آت ية األخ ه الرئيس ن مؤلفات ة  : م ة والثقاف رق واللغ ام  ، الع ادر ع الص
  .)٢٠٧(١٩١١، وعقلية اإلنسان البدائى، الصادر عام )٢٠٦(١٩٤٠

 Residuesالبواقى أو المخلفات      

  .نظرية الصفوة: انظر



 

  

 Method of Residuesالبواقى، طريقة 

  .ميل، جون ستيوارت: انظر 

       Potlatch   )نظام ( البوتالتش 

  )تبادل الهدايا(نظرية التبادل، عالقة تهادى : انظر

 Booth Charles           )١٩١٦حتى  ١٨٤٠عاش من (بوث، تشارلز 

ام   رجل أعمال ومصلح اجتماعى من العصر الفيكتورى، أجرى أول مسح إمبيريقى ه
وان  دن، بعن كان لن ل س اة وعم ام   حي ين ع ا ب دًا فيم ر مجل بعة عش ى س ام  ١٨٩١ف وع
أن ) يتوقعوعلى عكس ماآان (وجد بوث  للفقر، وباستخدام حد الكفاف آتعريف )٢٠٩(.١٩٠٣
ه أول مسح رئيسى فى       . من الذين شملهم المسح يعيشون فى فقر% ٣١حوالى  ان عمل د آ وق

  .علم االجتماع البريطانى، وأثر فى آافة الحوارات الالحقة حول الفقر

 Buddhism            بوذية

ل     امس قب رن الخ ى الق د ف مال الهن ى ش الخالص، نشأت ف ؤمن ب ى ت ديانات الت إحدى ال
ين الدارسين          (الميالد  د موضعًا للخالف ب اريخ النشأة على وجه التحدي زال ت دى   ) وما ي على ي

أنهم أولئك   "). المستنير"أى (سيدهارتا جوتاما، الذى عرف باسم بوذا  ويمكن تعريف البوذيين ب
ة   ائس الثالث ذين يقدسون النف ان    : ال اليم التى نشرها، ومجتمع الرهب دارما أو التع ه، ال وذا ذات - ب

ة فى      أولئك ا ة البوذي رة المذهبي لرهبان والراهبات الذين يهجرون األسرة الزواجية ليعيشوا الخب
ة    . صورتها الكاملة ًا بنشوء الثقاف ولقد آانت البوذية التى بشر بها بوذا مذهبًا إنسانيًا عامًا مرتبط

ى، وسواء   (ووفقًا لهذا المذهب، فإن أى شخص . الحضرية فى شمال الهند آان   ذآرًا آان أو أنث
يالد من   ) من أبناء الطبقة العليا أو الدنيا يمكن له الفكاك من الدائرة الالمتناهية للميالد وإعادة الم

  ). التبصر(جديد من خالل االلتزام األخالقى والتأمل واالستبصار 

د،  . الثرافادا والماهيانا: ويوجد اليوم نوعان من البوذية ويشيع أولهما فى بورما وتايالن
يريالنكاوالوس، و ا وس ين،   . آمبودي ت، والص ال، والتب ى نيب ر ف انى فينتش وع الث ا الن أم

ام  ان، وفيتن ا، والياب ا، وآوري الم    . ومنغولي اء الع تى أنح ى ش ة ف اليم البوذي رت التع د انتش وق
اجرين     اليات التبشيرية والمه ر اإلرس ر محافظة،     . المعاصر عب ادا المذهب األآث د الثراف وتع

وذا          وهى تتسم بوجود عدد     ادة ب ى عب محدود من الممارسات الطقوسية البسيطة وترآز عل
ر      . ذاته أما الماهيانا فقد برزت إلى حيز الوجود آتطور الحق، وتتسم بممارسات طقسية أآث

اتفا (تعقيدًا، وحشد منوع من القديسين   ا تسمح        )البوديس ر من الكتب المقدسة، آم ، وعدد أآب



 

  

ر        ويعتقد . لبعض مذاهبها بزواج الكهنة لكًا أآث ذهبهم يطرح مس ا أن م أنصار مذهب الماهيان
  .يسرًا للخالص من ذلك الطريق الذى يعرضه مذهب الثرافادا

وعلى الرغم من أن البوذية تعد شكًال من أشكال الفردية الدينية، فقد انطوت دومًا على 
دين بمذهب  فكرة تدرج روحى، ويتبدى ذلك فى أآثر صوره الدرامية فى الدولة الدينية التى ت

رون         دة ق وا التبت لع ذين حكم ا ال داالى الم ة ال ذاهب     . الماهيانا تحت زعام د نشأت عدة م وق
ة،   جديدة من البوذية فى األزمنة الحديثة تزاوج بينها وبين القومية واالشتراآية والنزعة العقلي

  .وحتى أنشطة الرفاهية االجتماعية

 Bourgeoisie       بورجوازية 

صل يرجع إلى القرن السادس عشر، آان يشير إلى شريحة األحرار مصطلح فرنسى األ
ة         ًا لمصطلح الطبق د ليصبح مرادف ا بع دريجيًا فيم من سكان المدن، وتحول استخدام المصطلح ت

أما االستخدام المعاصر له فيشير إلى مالك وسائل     . الرأسمالية، وبوجه خاص عند المارآسيين
ع رأس  بسبب   –ى الرغم من أن المصطلح أصبح اآلن  اإلنتاج فى المجتمع الرأسمالى، عل توزي

  .على طبيعة غير عملية وتجاوزته األيام إلى حد ماينطوى  – المال

ى المجتمعات الرأسمالية     أما عند غير المارآسيين فقد آانت قابلية المفهوم للتطبيق عل
ذهب آل من أدولف فقد . المتقدمة موضع تساؤل دائم، وبخاصة منذ ثالثينيات القرن العشرين

ا    ى مؤلفهم ز ف ارديز مين رل وج ة  : ب ة الخاص ة والملكي رآات الحديث ام   ، الش در ع ذى ص ال
ى) ٢٠٩(١٩٣٢ ى      إل حًا ف ذى أصبح واض يطرة ال ة والس ين الملكي بب الفصل ب ه بس ول بأن الق

دأت فى       وة االقتصادية ب إن الق الشرآات األمريكية الكبرى خالل ثالثينيات القرن العشرين، ف
ز     . إلى المديرين) الرأسماليين(تقال من أصحاب المشروعات المالك االن ى حي د ظهرت إل وق

انظر على سبيل المثال مقال (الوجود أطروحات مماثلة مارست تأثيرًا واسعًا فى الخمسينيات 
ون   ه المعن ى آتاب ه ف د طبع ذى أعي ة ال مالية العائلي دهور الرأس ول ت ل ح ل ب ة : داني نهاي

دما صك      . )٢١٠()١٩٦٠صدر عام الذى  اإليديولوجيا تينيات عن ثم ظهرت مرة أخرى فى الس
ذى صدر        دة، ال ة الصناعية الجدي ه الدول جون آينيت جالبرايت مصطلح البناء التقنى فى آتاب

ام  ن     )٢١١(١٩٦٧ع دًال م ة ب ادات الحديث ى االقتص وة ف ية للق ة المؤسس ى الطبيع ارة إل ، لإلش
ابقة   ية الس ا الشخص ى رأى ج. طبيعته أة   فف ه بنش ت أن ة البراي ذه   المؤسس ت ه ة، حل الحديث

تثمار،    ة لالس الشرآات محل المنظمين األفراد باعتبارها ذات شخصية اعتبارية وآقوة موجه
ة          ع المختلف ذين يشغلون المواق ذى يشمل آل الموظفين ال من خالل الفكر الجماعى الموجه ال

ون ( العليا وصغار الموظفين   اإلدارةالتى تتوسط أعلى درجات  ذين يسهمون   ) التكنوقراطي ال



 

  

  .فى عملية صنع القرارات الجماعية بالنيابة عن الشرآة التى يكونونها ولصالحها

ذاتى            دفع ال وة ال دًا من ق ؤرة التحليل مؤخرًا مزي وقد اآتسب هذا التغير الذى طرأ على ب
اب ظهور دراس         ال، خاصة فى أعق اريخ األعم ات نتيجة لما طرأ من تطورات على تخصص ت

: انظر على سبيل المثال مؤلفه(الفريد شاندلر فى التغير التنظيمى فى الشرآات األمريكية الكبيرة 
ة   : اليد المرئية د أرسى   ). ٢١٢)(١٩٧٧، الصادر عام   "الثورة اإلدارية فى األعمال االمريكي وق

ل    ل ب اب داني رى آت ذهب الفك ذا الم ل ه د الصناعة  "مجم ا بع ع م وء مجتم ام "نش ، الصادر ع
م          )٢١٣(١٩٧٣ اج ل ة اإلنت ة فى عملي د للمعرف دور المرآزى الجدي أن ال ، الذى ذهب إلى القول ب

  .يغير فقط من توزيع القوة االقتصادية، ولكنه غير أيضًا من لب طبيعتها

ين         ى بعض الدارس د ادع ه الخصوص، فق ى وج ة عل ية الملكي ق بقض ا يتعل ا فيم أم
يين ( الطبع بعض السياس ع المتز) وب ادة    أن التوس ن زي احبه م ا ص هم وم ة األس ى ملكي د ف اي

د           ة الوسيطة األخرى، ق ه صناديق المعاشات والمؤسسات المالي ذى تمتلك النصيب النسبى ال
ا     ا جعله ة، آم أفضى فى نفس الوقت إلى تحول بنية الملكية فى المجتمعات الرأسمالية المتقدم

ور : انظر على سبيل المثال آتاب درآر(أآثر ديموقراطية  ام     الث ر المنظورة، الصادر ع ة غي
٢١٤()١٩٧٦(.  

ذه القضية من شقين      . وجاءت استجابة المارآسيين وأولئك الذين يتفقون معهم حول ه
م          الكين ل راد الم وة األف ح أن ق ة توض ات اإلمبيريقي ى أن الدراس وا إل ق األول ذهب ى الش فف

بعض          ا ادعى ال ة آم دهور بصورة جذري م تت ا ل رًا، وأنه ى . تتدهور آثي ك،     عل العكس من ذل
ه أصبح من الممكن            ى سوى أن ة األسهم التعن ووفقًا لهؤالء الباحثين، فإن اتساع نطاق ملكي
ارس بمقتضاه مجالس اإلدارة سطوتها          ذى تم ى األسلوب ال ام عل اآلن أن تكون ذات تأثير ه

د الي      )فيما يتعلق بقرارات االستثمار مثًال( وك ألعضائها ق ا هو ممل د  ، فى حين أن نسبة م زي
ة   (عن نسبة محدودة  ا ذهب      . من مجمل األسهم   ) تقل عن عشرة بالمائ ك، وآم فضًال عن ذل

ة أنصبة صغيرة   دة عن ملكي وة المتول ة، وبسبب الق بكات الملكي ين بش ؤخرًا بعض المهتم م
ى األسواق،          ة عل رة مهيمن نسبيًا وبخاصة ما إذا آانت هذه األنصبة من األسهم لشرآات آبي

ا من خالل ممتلكات         فإن ذلك يمكن مالك ا وراء حدود شرآاتهم، إم وة فيم يها من ممارسة الق
اً     فتهم مالآ رة بص هم مباش رآات أو بأنفس ذه الش ز     . ه ال مينت ال، مق بيل المث ى س ر عل انظ

اجيو   ين وديم اب زوآ ى آت ور ف وارتز، المنش ررين(وش ال) "مح ى رأس الم " بن
  ).٢١٦(١٩٩٠ ، الصادر عام"من يحكم بريطانيا"أو سكوت )٢١٥()١٩٩٠(

ه       د غلب علي ة والسيطرة، فق أما الشق الثانى من رد فعل المارآسية حول قضية الملكي



 

  

ة             ل ملكي ى مقاب راد ف ة األف ية ملكي أن قض اء ب ى االدع وى عل و ينط رى، وه ه النظ التوج
ر          م الفك ى معظ انى ف ذهب اإلنس ب الم بب رواس كلة إال بس ل أى مش ات ال تمث المؤسس

ائزين          المارآسى، وهو االتجاه  د الح ة تحدي ى عملي ة عل ة نظري ا إضفاء أولوي الذى يتطلب من
ة    ات الملكي راد المحددين  (الفعليين لعالق يس  )أى األف ه      (، ول ارآس فى أطروحت ذهب م ا ي آم
ة    ) السادسة حول فيورباخ إلى تحديد العالقات االجتماعية للملكية، والسيطرة، وسندات الملكي

رة، وألن   .التى تشكل هؤالء الحائزين أنفسهم وبسبب إضفاء األولوية النظرية على هذه األخي
ا      ين أو مؤسسات،  فإنن الحائزين الفعليين المحددين على هذا النمو قد يكونون أشخاصًا طبيعي
د بوضوح       ة للتحدي نستطيع القول بوجود طبقة رأسمالية، رغم أنها قد التكون بالضرورة قابل

ة      ا طبق ة الملموسة       آكتلة من الناس يمكن وصفها بأنه ة، بغض النظر عن الطبيع بورجوازي
ال  (لحائزيها أو العالقات بينهم  ا    : وودى ويس : انظر على سبيل المث ة فيم ة االجتماعي النظري

ام   ادر ع ة، الص د الحداث ادتى. )٢١٧()١٩٩٠بع ا م ر أيض ة : وانظ ة والطبق ورة اإلداري الث
  .الوسطى

 Lumpen - bourgeoise البورجوازية الرثة

  .ريزيار، إدوارد فرانكلينف: انظر

 Petite (or Petty) Bourgeoisie البورجوازية الصغيرة

ارل   ا آ ارآس عرفه ا م ة "بأنه ة انتقالي ين    "طبق الح الطبقت ا مص ى داخله ى ف ، تتالق
ا  (الرأسمالى  الرئيسيتين فى المجتمع    ا  وهم ة، والبروليتاري ذه    ، )البورجوازي ا تصبح ه وفيه

ورًا ل وضوحًا وتبل ين من حيث . المصالح أق اتين الطبقت ين ه ع ب ة الصغيرة تق فالبورجوازي
اعى     ا االجتم ث موقفه ن حي الحها، وم يم       . مص كال التنظ ن أش زًا م كًال متمي ل ش ى تمث وه

ذى       ذا العمل هو ال ا أن ه االجتماعى، حيث تختلط ملكية اإلنتاج الصغير بالعمل األسرى، آم
اج الصغير ذا اإلنت ك ه اذج األصلية ل. يمل ن النم ال الصغيرة،  وم ة أصحاب المح ذه الطبق ه

  .والحرفيين الذين يعملون لحسابهم

وقد سخر مارآس مما أسماه خداع البورجوازية الصغيرة لنفسها، التى تعتقد أنها تمثل 
ة   ل وملكي ين العم ع ب ا تجم بب أنه ى بس ًال للصراع الطبق اجح ائل اإلنت ذه . وس ت ه د آان وق

دل ا ي دود، آم ى مح ة بمعن ة تقدمي ات،  الطبق ة بالتعاوني رات مختلف ى فت ا ف ك مطالبته ى ذل عل
دى     القهر فى أي ومؤسسات االئتمان، وفرض نظام ضريبى تصاعدى، وذلك بسبب شعورها ب

محدودة  ) من وجهة النظر المارآسية للتاريخ(ومع ذلك فقد آانت تلك المطالب . البورجوازية



 

  

ا  ين بمشكالتهم الخاصة وسعيهم     للغاية، آما أن الممثلين اإليديولوجيين لهذه الطبقة آ نوا مكبل
رة من        "انظر مقال مارآس عن (إلى الحلول الخاصة  ا فى الفت ة فى فرنس الصراعات الطبقي

  )٢١٨(").١٨٥٠حتى  ١٨٤٨

ة      ة البورجوازي ذه الطبق تبدلت ه د اس غيرة"وق ة " الص ذا   (التقليدي ى ه ك أن تبن الش
واح ى بعض ن اهدًا عل د ش اره يع ى وانتش يةالوصف االزدرائ ى المارآس ى ) ى القصور ف الت

ة       ه، بالطبق ض آتابات ى بع ارآس ف ا م دث عنه دة  "تح غيرة الجدي ة الص ى " البورجوازي الت
ل نيكوس      اب المارآسيين مث والنتزاس شخصها وآتب عنها بعض الكت ذ    . ب م أن ه وفى رأيه

ائم،       )*(الطبقة تتكون من مهندسين، ومشرفين    اء الق دة للبن ة الجدي ات الطبقي وهى   وبعض الفئ
ايير     ى ضوء بعض المع ة ف ر منتج ا غي م بأنه ور وتتس ن أج ا تقبضه م ى م يش عل ات تع فئ
يطرة      ن الس درا م ك ق ع ذل ل م ا تحم ادية، ولكنه ية، واالقتص ة، والسياس اإليديولوجي

ة ت  . اإليديولوجي ين راي ك أول د إري د وج ره-وق ة نظ ن وجه ل الصغار  -م أن أصحاب العم
غلون  ًا يش ًا متناقض ها  وضعًا طبقي ة نفس ة والبورجوازي ة الصغيرة الحقيقي ين البورجوازي . ب

والمالحظ أن تطبيق مجموعة آاملة من المعايير المستخلصة من آتابات مارآس لم تنجح فى 
  .أن تستأصل تماما المعنى التحقيرى لهذا المصطلح

ى      ة األمر عل وفى رأى مارآس أن ترآيز رأس المال ومرآزيته سوف يعمل فى نهاي
اء ا ى أحضان  إلق ة الصغيرة ف ةلبورجوازي ة العامل ا أن   الطبق قاء، آم ًا وش زداد بؤس ى ت الت

ا   ادة  (الفالحين سوف يتحولون إلى بروليتاري رة : انظر م األرض    )بلت اطهم ب ع  . رغم ارتب وم
و قطاع             ة وسائل المعيشة، فضًال عن نم ى ملكي ذاتى، وعل ى التشغيل ال ذلك فإن اإللحاح عل

اء تمرار بق دمات، واس ة  الخ ال"فئ ت  ".. أصحاب المح ة مازال ذه الطبق ى أن ه ك يعن ل ذل آ
ا   ذلك سوف تظل    . تتحدى الفناء، آما أنها تتحدى تصنيفها بشكل صريح ضمن البروليتاري ول

ة  ) أو رواسب (أو فئة ذوى الرواتب، تحظى دائمًا بمكانة آونها بقايا  الطبقة الوسطى،  مرحل
روح تنظيم  : توب على أفرادها أن يمثلوها عادة مثلوالقيم المك. سابقة فى التطور االجتماعى

ة          رة، والمزاوج ة، واألس ة الفردي ذاتى، والنزع ون ال د، والع توى القواع ى مس ال عل األعم
وارث االنكماش االقتصادى،              ا أصابت آ ه مهم يم أن ك الق ى آل تل وارد، تعن ين الم الناجحة ب

ًا       وازدياد حاالت اإلفالس الطبقة البورجوازية الصغيرة، ف  ًا ثابت ل نموذج ا سوف تظل تمث إنه
يم العصور الماضية ة، . لق ة مازالت قائم ذه الطبق ى أن ه ذهب بعض البحوث إل ك ت ع ذل وم

أثيرًا            ارس ت ى أساس أن اتجاهات المجتمع الرأسمالى الحديث ال تم ك عل وسوف تظل، وذل
نجدها فى   ففى بعض البالد بدأ وضعها يضعف، بينما: موحدًا على ظروف وجود تلك الطبقة

                                                           
 )المحرر.(رؤساء العمال فى الوحدات الصناعية المتقدمة) *(



 

  

ية ة السياس ة ومن الناحي ة العددي ات أخرى تشهد صعودًا من الناحي انظر بشهوفر . (مجتمع
دراسات مقارنة للشريحة الطبقية القلقة، الصادر : البورجوازية الصغيرة): محرران(واليوت 

  .)٢١٩()١٩٨١عام 

د   وتمثل هذه الطبقة بالنسبة للنظام الرأسمالى الجديد الذى بدأ يظهر فى مج تمعات مابع
ام       ة لنظ ة وموحي ورة فعال ل ص ا، تمث رق أورب ط وش ى وس وفيتى ف اد الس ار االتح انهي

اق  دود النط اجح للخصخصة  (الخصخصة المح د الن كل الوحي ه الش بب نفس ذا الس و له ، )وه
ذه السطور  ة ه اريخ آتاب ى ت ك حت ل وذل ى األق ة  . )*(عل اء عقلي ا أن بق ن المتناقضات حق وم

ى آانت تخضع            البورجوازية الصغيرة ك المجتمعات الت انى فى تل داخل قطاع االقتصاد الث
ار         ى انهي حًا ف هامًا واض هم إس ذى أس و ال تمرار ه ذا االس ر، ه د آبي ى ح ة إل يطرة الدول لس

أرباب العمل االشتراآيون، الصادر : انظر شيلينى فى آتابه(الشيوعية ذات الطراز السوفيتى 
ام   ى اع    )٢٢٠()١٩٨٨ع ا أدت إل ا أنه م        آم ية، ومن ث ة السياس ًا للحري روة مرادف ة الث ار ملكي تب

ى      ى تبن ك المجتمعات إل ًا بوصفها      الخصخصة  دفعت تل دقيق أو تحفظ تقريب ة دون أى ت التام
  .الدواء الشافى لكافة أمراض الماضى

 National Bourgeoisie البورجوازية القومية

  .آومبرادور: انظر

 Comprador Bourgeoisie برجوازية آومبرادورية

  .آومبرادور: انظر

 Purdah        البوردة 

ين   ز ب ام للتميي ى نظ ير إل تارة، وتش ى الس ة تعن ة أوردي ةآلم ال ( األدوار النوعي للرج
اء م )والنس ل ، يتس ديد  بالفص ادى الش اعى والم ل    . االجتم وردة بالفص ى الب اظ عل تم الحف وي
انى  ادى(المك س،   ) الم ع المالب تخدام بعض قط ت وباس ل البي رأة  داخ اب الم رتبط . آحج وت

وع من حيث           ان شديد التن ة اإلسالمية، وإن آ دين اإلسالمى والثقاف البوردة ارتباطًا آبيرًا بال
  .الشكل ودرجة مراعاته عند الشعوب اإلسالمية المختلفة

 Poulantzas, Nicos    )١٩٧٩حتى  ١٩٣٦عاش من (بوالنتزاس، نيكوس 

ى فرنس  هرته ف ق ش انى األصل، حق الم يون ارز ع ل ب ير(ا آممث وى ألتوس ع ل ا ) م لم
اب     . عرف باسم المارآسية البنيوية ام الواسع آت ارة لالهتم ه إث وة السياسية   : وآان أول آتب الق

                                                           
  .١٩٩٨هذه الطبعة من األصل اإلنجليزى لهذه الموسوعة، نشرت عام ) *(



 

  

ام        ا ع ى شهدتها فرنس . ١٩٦٨والطبقات االجتماعية، الذى صدر فى خضم االضطرابات الت
مه، و     بط باس ذى ارت وم ال اب المفه ذا الكت ى ه والنتزاس ف ور ب د بل وم وق و مفه تقالل ه االس

وم و    . الرأسماليةالنسبى للدولة  ذا المفه ق ه د طب ة  "وق ة اإلقليمي ان    " النظري ذى آ للسياسة، ال
ة      الفاشيةيمثل جزءا منها، فى تحليل نشأة  ى والثاني الميتين األول ابين الحربين الع . فى فترة م

  )٢٢٢()١٩٧٠الفاشية والديكتاتورية، الصادر عام : فى آتابه(

ذر  د ن ة  وق ى موضوعات نظري ه ف ك للكتاب ى تلت ذل ى السنوات الت والنتزاس نفسه ف ب
دم   )٢٢٣(الطبقات فى النظام الرأسمالى المعاصر، : آتابه ١٩٧٤خالصة، ثم نشر فى عام  الذى يق

وره ألول مرة      د بل معالجة مستفيضة للمفهوم المضاد للنزعة اإلنسانية عن الطبقة، والذى آان ق
ام   ى ع ر . ١٩٦٨ف ا آخ ة       أم ة األيبيري نظم الديكتاتوري ار ال ة النهي اوال دراس د تن ه فق ابين ل آت

ذى صدر عام      )األسبانية والبرتغالية( ديكتاتوريات، ال اب  )٢٢٤(١٩٧٥، فى آتاب أزمة ال ، والكت
م              ة عل دان نظري ى مي ه ف رة ل ة المعاص ائل الخالفي ض المس ى بع ه ف وى مداخالت ر يح اآلخ

ه ى آتاب ك ف اع، وذل ة: االجتم ام الدول تراآية، الصادر ع وة، واالش اب . )٢٢٥(١٩٧٨، والق والكت
  .عن القوة فى المجتمعات الرأسمالية فوآواألخير يتميز بنقده الالذع لمفهوم ميشيل 

ادة صياغة        ارزًا فى إع والنتزاس إسهامًا ب دم   المارآسية،  لقد أسهم ب ا ق فى رأى  (آم
ام، وإ      ) البعض اع بشكل ع م االجتم ًا فى عل ر      إسهامًا مهم ذا اإلسهام األخي د أن ه ان يعتق ن آ

ر   مازال فى حاجة إلى تقويم أآثر اآتماًال مما هو حادث فعًال، وذلك بسبب وفاته المبكرة وتغي
ة  ة األآاديمي وب . الموض ف جيس ر مؤل زاس : انظ وال نت وس ب ية  : نيك ة المارآس النظري

ام   د تقيي    )٢٢٦(.١٩٨٥واالستراتيجية السياسية، الصادر ع ا لمن يري ر تشككًا إلسهام     أم ًا أآث م
، والمنشور "مشكلة الفعل الطبقى: "بوالنتزاس فليرجع إلى مقال دافيد لوآوود الذى ناقش فيه

  )٢٢٧(.١٩٩٢التضامن والشقاق، الصادر عام : فى آتابه

 Polanyi, Karl )           ١٩٦٤حتى  ١٨٨٦عاش من (بوالنى، آارل 

ا، وحظى بمكا     د فى النمس ة، درس فى      مؤرخ اقتصادى، ول ة وشهرة عالمي ة مرموق ن
اع،        م االجتم ى عل تمرًا عل أثيرًا واضحًا ومس آثير من الجامعات األوربية واألمريكية، وأثر ت
ة    وذلك بسبب الطريقة التى فندت بها دراساته اإلمبيريقية آثيرًا من الفروض األساسية لنظري

  .االقتصاد الكالسيكى الجديد

اب   ه آت هر مؤلفات ول : "وأش يمالتح ام  "العظ ادر ع ب  () ٢٢٨(١٩٤٤، الص ذى آت وال
وحاول ان يسجل أسباب الحربين العالميتين ) ماآيفرمقدمته عالم االجتماع األمريكى روبرت 



 

  

ات، وأساس         ذى حدث فى الثالثيني اد العظيم ال د  "األولى والثانية، والكس ذى  " النظام الجدي ال
ى ظهور       ولقد جاء آتابه دراسة م. شهده منتصف القرن العشرين ى ترتبت عل ار الت ة لآلث قنع

ار" ذه اآلث ة نفسه من ه ع حماي ا المجتم تطيع به ى يس ة الت المى والطريق وحذر ". السوق الع
ك ألن  ز، ذل ًا من الترآي دًا فائق وة ح ه الق غ مع ذى تبل ى الحد ال ة االقتصاد إل والنى من تقوي ب

أن ذ    ن ش رى، وم ب الضبط البش رار االقتصادى تتجن اذ الق ة اتخ ة  عملي دد الكرام ك أن يه ل
انية  ة اإلنس انية والحري ى   . اإلنس ة إل ة االقتصادية المفرط ك النزع ؤدى تل ن أن ت ن الممك وم

لذلك يتعين إبقاء االقتصاد فى إطار  . تدمير  المجتمع عن طريق إضعاف التماسك االجتماعى
  .المجتمعات التقليديةعلى النحو الذى تعرفه  الضبط االجتماعىعالقات 

ه باالشتراك       ومن مؤلف ذى ألف اب ال اته األخرى األساسية نذآر على وجه الخصوص الكت
وع  ى موض ة    : "ف ات القديم ى االمبراطوري واق ف ارة واألس ام  "التج ادر ع ، )٢٢٩(١٩٥٧، الص

ففى هذين   . )٢٣٠(١٩٧٧، ونشر عام  "معيشة اإلنسان: "وآذلك مؤلفه الذى نشر بعد وفاته بعنوان
ًا  لمذهب الحرية، اسيًا العملين قدم بوالنى نقدًا أس متحديًا فكرة أن الحرية والعدالة يرتبطان ارتباط

ات االقتصادية فى أى           ا العملي ة التى تعمل به الفكاك منه بالسوق الحر، ويسجل الطرق المختلف
  .مجتمع على تشكيل نظمه الثقافية، والسياسية، واالجتماعية

دد من التخصصات، فمن الممكن أن    لقد آان آارل بوالنى مفكرًا يمتلك بالفعل ناصية ع
وم   واميس عل ا، والسياسة    : نجد ترجمة لحياته فى ق اريخ، واألنثروبولجي وحدث  . االقتصاد، والت

" طريق ثالث"مؤخرًا جدًا أن أصبحت أعماله جزءًا من النقاش الدائر حول إمكانية العثور على 
قتصاد السوق المنطلق من آل      فنظام ا . )*(السوق نظام  الشيوعية إلى   فى مرحلة االنتقال من 

اعيين من شرق           اء االجتم قيد، والذى يروج له أغلب المستشارين الغربيين، يرى بعض العلم
ه يمكن       ا؛ أن أن يخلق نفس المشكالت     - على األرجح  –أوربا وآذلك بعض صناع السياسة فيه

د              والنى وجوده فى عدي ذى أثبت ب ًا وال نظم نفسه ذاتي ذى ي رتبط بالسوق ال من الحاالت   التى ت
ين   . التاريخية ومنطق  " "منطق االقتصاد  "وقد شعرت مجتمعات ما بعد الشيوعية بالتعارض ب
ة ويواجهون         " المجتمع دور الحماي وم ب م التى آانت تق شعورًا حادًا، خاصة وهم يودعون دوله

  .مظاهر عدم اليقين الناجمة عن االنتقال السريع نحو نظام السوق

                                                           
ة           لعل ذلك) *( د، آخر، أو بلغ ق جدي رة البحث عن طري د لفك والنى آرائ يمكن أن يبرر النظر إلى ب

يوعية    ة والش اوئ الليبرالي ب مس ث يتجن ق ثال وم طري رة    . الي ورة معاص رة بل ذه الفك دت ه د وج وق
د    د زاي وأصيلة فى آتاب أنتونى جيدنز، الطريق الثالث، تجديد الديموقراطية االجتماعية، ترجمة أحم

د  ومى ومحم ة، المشروع الق ى للثقاف د الجوهرى، المجلس األعل ديم محم ة وتق دين ومراجع ى ال محي
  )المحرر.(١٩٩٩للترجمة، القاهرة، 



 

  

 Piaget, Jean )             ١٩٨٠حتى  ١٨٩٦عاش من (بياجيه، جان 

عالم نفس سويسرى قدم  إسهامًا آبيرًا ومتميزًا فى نظريات النمو العقلى عند اإلنسان، 
ى   ر اليقتصر عل ابى، وأن األم ال وإيج الم بشكل فع درآون الع راد ي ى أن األف حيث ذهب إل

  ).تشريط: انظر مادة(ارتباطهم به شرطيًا 

ة طويلة من التجارب على األطفال، قادته إلى نتيجة مؤداها أن وقد أجرى بياجيه سلسل
ز    . البشر يمرون بمراحل متعاقبة من النمو اإلدارآى ذه المراحل، تتمي وهو يميز أربعة من ه

ة الخاصة   ففى  . آل مرحلة منها بمنطقها الخاص، آما ترتبط آل منها بتطور المهارات العقلي
دأ  (المرحلة الحرآية الحسية   ى تب اً         الت امن عشر تقريب ى الشهر الث يالد وتستمر إل ال ) من الم

ين              ز ب م اليستطيع أن يمي ه، ومن ث ا حول ه موجود آشئ مستقل منفصل عم يعرف الطفل أن
وال يتضح ذآاؤه إال فى حدود االتصال  . وأفعاله، واألشياء الخارجية التى يتعامل معها ذاته، 

ل العمل      والمرح. مع البيئة) المادى(الحسى والجسمانى  ة ماقب ة هى مرحل دأ من   (لة الثاني وتب
ى        ) سن سنيتين تقريبا إلى سبع سنوات درة عل ة، والق تمكن من اللغ ر من ال وتتميز بدرجة أآب

ة        ة من األناني ز بدرجة عالي ا تتمي ل، آم . التفكير فى أشياء ملموسة ليست موجودة أمامه بالفع
ال أن يض    أدوار اآلخرين  وفى هذه المرحلة من النمو اليستطيع األطف ا يعجزون   . طلعوا ب آم

ة   . فى هذه المرحلة عن استيعاب المفاهيم المجردة آالعّلية، والكم، والوزن ة الثالث وفى المرحل
ة    (التى تسمى مرحلة العمليات الملموسة  ى سن الحادي والتى تستمر من حوالى سن السابعة إل

رة  ة عش رة أو الثاني ياء،  ) عش ى تصنيف األش ال ف دأ األطف أدوار  يب نهم أن يضطلعوا ب ويمك
تيعاب       ازالوا يصادفون صعوبة فى اس اآلخرين، وأن يفهموا طبيعة السبب والنتيجة، ولكن م

ة         ا ألف م به ة أو صور محددة تكون له ومن  (المفاهيم المجردة دون اإلشارة إلى أحداث حقيقي
ات    وفى المرحلة األخيرة، وهى"). العمليات الملموسة: هنا تسمية هذه المرحلة ة العملي مرحل

ه     ) التجريدية(الصورية  م يمكن ه، ومن ث يستطيع الصغير أن يخلق نظمه التصنيفية الخاصة ب
ر المجرد والصورى ى حل مشكالت . التفكي ة ف وانين العام ق الق تطيع المراهق أن يطب ويس

ء معينة، وأن يفكر بشكل منطقى انطالقًا من المقدمات وصوًال إلى النتائج، وأن يفكر فى ضو 
رًا من     . نظريات ومفاهيم اك آثي وال يبلغ آل البالغين هذه المرحلة األخيرة مع ذلك، إذ أن هن

اوزون     م ال يتج ن ث ردة، وم اهيم المج تيعاب المف ى اس رة ف دون صعوبة آبي ذين يج اس ال الن
رد     . مرحلة العمليات الملموسة ى تعرض الف ة الت ويعتمد التفكير المجرد على البيئة االجتماعي

ة ال تتطور إال من خالل التفاعل      : كير اإلدارآى الصورىللتف أى أن العمليات العقلية الداخلي
ر          . االجتماعى و اإلدراآى هى هى نفسها عب ة للنم ى أن المراحل المختلف وقد ذهب بياجيه إل



 

  

اس        . مختلف الثقافات ا الن ى يتعلمه دات الت إن المعتق اين، ف ات يتب ولكن لما آان مضمون الثقاف
ان فى آل مر  ان والمك ًا للزم ابقة سوف تختلف تبع ة من المراحل الس ة . حل إذا آانت الثقاف ف

و    ذا ه ن الواضح إذن أن ه ان بالسحر، فم ة يرتبط ه أن السبب والنتيج الفرد تعلم ة ب المحيط
  .األسلوب الذى سوف يتبعه الفرد فى تفسير العالم من حوله

كرته عن مراحل هذا التطور،  وقد أثر توجه بياجيه فى موضوع النمو العقلى وآذلك ف
ذين       . علم النفس اإلدراآىأثر تأثيرًا قويًا على  نفس اآلخرين، ال اء ال وعلى خالف أغلب علم

إلدراك   لوآية ل ب الس وا بالجوان د القصير  (اهتم ى األم ذاآرة ف ل ال ام  )مث ه ق د أن بياجي ، نج
ةبتوضيح الموضوعات  ة وأسلوب ت المعرفي وم المعرف ا . صنيفهاالمرتبطة بتعريف مفه آم

تبنى بعض المدرسين والتربويين نظرياته عن النمو العقلى للطفل عند تصميمهم بعض طرق 
ال الصغار دريس لألطف ة  . الت ة اإلنجليزي ى اللغ ه إل ات بياجي ب آتاب د ترجمت أغل انظر (وق

  )٢٣١().١٩٧٧مرجع تفسيرى ودليل، -، أهم آراء بياجيه )محرران(مؤلف جروبر وفونيش 

 Data         علوماتبيانات، م

ن        ع م يغة الجم ى ص ة إل ة األجنبي ير الكلم ة أو     Datumتش ة واقع ى حقيق ى تعن الت
ى      . إحصاء ا عل ددة، منه ومن ثم تعد البيانات تسجيالت للمالحظات، التى قد تأخذ صورًا متع

ابالت    ذآاء، أو تسجيالت المق ارات ال ى اختب ى تسجل  عل درجات الت ال، ال بيل المث ى (س الت
وث  يجريه ع المبح ث م ى      )ا الباح جلة عل ابالت المس دانى، أو المق ل المي ات العم ، أو يومي
ا        . شرائط فكل هذه البيانات المتاحة، التى هى فى األصل مالحظات، يمكن من خالل تحليله

  .الوصول إلى بعض النتائج

  Aggregate Dataبيانات إجمالية   

  ).آيان جمعى(تجمع : انظر

 Microdata          بيانات جزئية

ئلة     ى أس راد عل تجابات األف ات عن اس ى معلوم وى عل ى تحت ات الت ات البيان مجموع
رآات    دراس أو الش ل الم ات مث ية أو هيئ رًا معيش ًا أو أس انوا أشخاص واء آ ة، س ى . بحثي وف

ط حذف أسماء          تم فق ة، حيث الي ة مجهل ات الجزئي ة العظمى من الحاالت تكون البيان الغالبي
ة أو     المستجيبين وعناوينه ل إن الرموز الجغرافي ط، ب م ألغراض الحفاظ على الخصوصية فق

ات المستجيبين          ى هوي ة عل تبعادها للتغطي ًا حذفها أو اس تم أحيان انظر  . الصناعية التفصيلية ي
  ).آيان جمعى(تجمع : أيضًا



 

  

 Aggregate Data بيانات غير تفصيلية

  ).آيان جمعى(تجمع : انظر

 Time - Series Data بيانات متسلسلة زمنيًا

ة      ة معين رة زمني ر فت ة عب واع   . بيانات عن ظاهرة أو عدة ظواهر اجتماعية مرتب ر أن وأآث
الدراسات  أو من   التعدادالبيانات المتسلسلة زمنيًا فى علم االجتماع، هى تلك المستمدة من بيانات 

ة رأى وان آانت مسوح . التتبعي يح  استطالع ال ن أن تت ة يمك فرصا  وبعض السجالت اإلداري
تم دراستان      . لدراسات تعتمد على بيانات متسلسلة زمنيًا دما ت ر  مسحيتان  ومن الممكن عن أو أآث

ًا         ا نوع يح بياناته نفس المبحوثين، من الممكن أن تت مصادفة ودون ترتيب، وتوجه نفس األسئلة ل
اً   لة زمني ة المتسلس ن الدراس ًا م اءات المرآزي  . قريب تفظ إدارة اإلحص ا تح ى بريطاني ك وف ة ببن

  .للبيانات المتسلسلة زمنيًا، يحتوى على معلومات عن حوالى ألفى متغير

 Emvironment       بيئة

اليب   . الوسط أو البيئة: يعنى مصطلح البيئة حرفيًا ويستخدم هذا المصطلح بطرق وأس
ة        . متعددة ومتنوعة فى الخطاب األآاديمى دو البيئ نفس تب م ال ا وعل م البيولوجي ففى آل من عل

طا" ى " لوس رب إل ةأق وين    الوراث ابع وتك كل ط ى تش باب الت امل لألس ام الش يم الع ى التقس ف
ة ياء الحي ى       . األش ة إل ير البيئ ين تش ى ح ًا، عل ه وراثي تم انتقال ا ي ى م ير إل ا تش ة هن والوراث

ة     ذه العملي ة المحيطة به بية لكل من         . العناصر الخارجي ة النس د ترآز الجدل حول األهمي وق
ة والبي ى    الوراث رًا بالمضمون الحقيق ًا آبي دل اهتمام ذا الج ول ه م ي ة، وإن ل  -الموضوعى-ئ

ة ياق      . للبيئ ًا الس ى أحيان ث يعن ددة، حي رى متع تخدامات أخ ة اس تخدم مصطلح البيئ ا يس آم
رد     ) المحدود (االجتماعى  ه الف ذى يوجد في ائن عضوى حى   (ال ى    )أو أى آ د عل ذى يؤآ ، وال

حول بياجيه وهو ماتناولته أعماله جان . فق مع هذه البيئةقضايا ومشكالت مثل التكيف والتوا
  .النمو المعرفى

اع             م االجتم ة بالنسبة لعل ه الممكن رغم من أهميت ى ال ة، فعل ة الطبيعي أما مصطلح البيئ
ادرًا            ه ن ياقه أيضًا، فإن دل فى س باعتباره المجال الذى يحدث فى إطاره الفعل اإلنسانى ويتع

ة ماآان يعالج فى ضوء مصطلح ة        . ات اجتماعي دأ موضوع البيئ ط، ب رة فق ة األخي وفى اآلون
ة       ين البيئ ة ب دًا عن موضوع العالق تحياء بعي ى اس يولوجى عل ر السوس ى إطار التفكي رز ف يب

راهن           . والوراثة اعى والسياسى ال ام االجتم ك، فهى أن االهتم ة من ذل ر دالل أما النقطة األآث
ادى   ى       أ-بقضية البيئة يرآز على العالم الم ذلك عل وت، والضواحى، وآ دن، والبي ى الم ى عل



 

  

ا      ذه األمور فحسب، ولكنه الموارد الطبيعية آالهواء والماء، مع االعتراف بأن البيئة ليست ه
ة مصطلحات      . تحوى عالوة على ذلك التدخل اإلنسانى أيضًا ل مصطلح البيئ م يقاب وبهذا الفه

ع، والجماعة   : أخرى مثل  ى تلقى      االالمجتمع المحلى، والمجتم اهيم الت ة، وهى المف جتماعي
إن  . الضوء على العالقات االجتماعية أآثر مما تعنى بالظروف الفيزيقية والمادية ومع ذلك، ف

اد             ى األبع ادى، وعل الم الم زة للع مات الممي ى الس دًا عل ز تحدي وف يرآ طلح س ذا المص ه
م   مايمكن أن يسمى االجتماعية آلثارها، وهى الدراسات التى يؤمل منها أن تعزز مستقبًال بعل

  ).أو سوسيولوجيا البيئة( االجتماع البيئى

 Pitt-Rivers, A.Lane-Fox  )١٩٠٠حتى  ١٨٢٧عاش من (بيت ريفرز، لين فوآس 

راًال فى الجيش           ان جن ه اآلراء، آ زى غريب األطوار اختلفت حول أرستقراطى إنجلي
اً البريطانى، ومالكًا ألراض زراعية، وعالمًا فى اآلثار، و د  . أنثروبولوجيًا، ومفتشًا حكومي وق

م  ب باس ار "لق ة لآلث ة العلمي و الدراس ًا    "أب ين موقع ن أربع ر م ى أآث ات ف ام بحفري ث ق ، حي
ة المتحدة     يكيًا فى المملك ارلز دارون، إذ       . آالس اع تش ًا ومن أتب ًا أنثروبولويجي ان عالم ا آ آم

  .تدريجيةتطورية آان يدعو إلى نظرية 

 Pedagogy التدريس، التربيةالبيداجوجيا، أصول 

دريس ن الت م أو ف وى مصطلح . عل اع الترب اء االجتم تخدم بعض علم اليب "ويس األس
ين  ) " التربوية(البيداجوجية  لإلشارة إلى الطرق والمبادئ المستخدمة فى التربية، ويميزون ب

ة  وبين األساليب البيداجو) التى يدعى المدرس أنه يستخدمها(البيداجوجيا الظاهرة  جية الواقعي
، تؤآد ")تقدميه"أو (فقد تكون البيداجوجيا الظاهرة تحررية . التى يمارسها ذلك المدرس فعًال

ة          ة محافظ داجوجيا العملي ون البي ين تك ى ح تقالله، عل ى اس ل وعل ل طف ات آ ى احتياج عل
ى ( ة      ). تستهدف تأآيد سلطة المدرس وخبرته آمتخصص مهن ك التفرق ة تل ذه التفرق ل ه وتماث

  .والمنهج المستترالمنهج الدراسى الرسمى  بين

  

 .Burgess, Ernest W  )١٩٦٦حتى  ١٨٨٦عاش من (برجس، إرنست 

ام            ذ ع يكاغو من ة ش دريس فى جامع دا، واشتغل بالت رجس فى آن ى   ١٩١٦ولد ب وحت
ام  ده ع ور   . ١٩٥٢تقاع ى تط دى ف د الم أثيرًا بعي رجس ت ان لب د آ م  وق يكاغو لعل ة ش مدرس

دًا فى دراسة           من خالاالجتماع،  ا لعب دورًا رائ ى، آم ة البحث اإلمبيريق ى أهمي ده عل ل تأآي
ارك    (المدينة  ورد شو    (، ودراسة االنحراف   )باالشتراك مع روبرت ب ، )باالشتراك مع آليف



 

  

ذى   . وأخيرًا دراسة الحياة األسرية اب ال ويمكن أن نجد العديد من آتاباته الهامة بين دفتى الكت
ام   "ن حّرره دونالد بوج بعنوا . )٢٣٢(١٩٧٤الكتابات األساسية إلرنست برجس، الذى صدر ع

  .نظرية المناطق المتحدة المرآز: انظر أيضًا

 Peirce, Charles Sanders  )١٩١٤حتى  ١٨٣٩عاش من (بيرس، تشالز سوندرز 

ى  د مؤسس اتأح م العالم ة وعل يميولوجيا( البراجماتي د )الس ه ق ت أعمال ، وإن آان
رة      . جاهًال من أصحاب آال العلمينصادفت على العموم ت ك الفك اره األساسية تل ين أفك ومن ب

ائج        : "التى تحتويها العبارة المأثورة التالية ه نت ذى يمكن أن تكون ل ؤثر، ال أن نهتم بالشئ الم
ا    ا        . عملية، وهنا سنفهم الشئ موضوع إدراآن ار مجموع إدراآن ك اآلث ا لتل ل إدراآن ا يمث وهن

د  . ى رأى بيرس ليست نظرية فى الحقيقة، ولكنها نظرية فى المعنىوالبراجماتية ف". للشئ وق
رة     ديم فك ى تق يميولوجية ف ه الس همت آتابات ارية "أس ات اإلش ى أن  "العالم ارة إل ى إش ، وه

ة بالنسبة             رة محوري ة، وهى فك ياقات المختلف ة فى الس ان مختلف ا عدة مع العالمة قد تكون له
  .اإلثنوميثودولوجيافى جميع اللغات الذى تقول به ) الداللية(لمبدأ إمكانية التأشير 

 Bureaucracy       بيروقراطية 

ل        إلدارة مث ين ل ام المرتبطة بنسق مع بناء من الموظفين الرسميين واإلجراءات والمه
رغم من أن    . أو التنظيمات الرسمية على سبيل المثال الدولة ى ال ر  وعل رع    ماآس فيب م يخت ل

ة  وم البيروقراطي ث(مفه رن التاسع عشر  حي ع الق ى مطل ا ف ى فرنس وم ف ن )صيغ المفه ، فم
ذه الظاهرة   ًا    . المعروف أنه قد طّور أآثر اإلسهامات أصالة فى دراسة ه د تقريب -وهو الوحي

  .الذى ال تنطوى معالجته للظاهرة على ازدراء أو تحقير -من بين الرواد

ر   المثالية النماذج وعلى الرغم من أن المفهوم عادة مايعد واحدًا من  التى عرضها فيب
ى      ة الت ع الوظيفي املين والمواق ن الع ل م زة لك مات الممي ارحًا الس يد، ش ال الرش يم الفع للتنظ

فالقيمة الكاملة للمفهوم ال تتبدى فقط  . يشغلونها، فإن المفهوم ينطوى على أآثر من ذلك بكثير
دت المجتمع، وإنما آذلك من  التى سا الترشيدمن خالل النظر إلى البيروقراطية آنتاج لعملية 
ة خالل النظر إليها فى ضوء دراسات فيبر عن  ة أو الممارسة   . الديموقراطية والهيمن فالهيمن

ون     ذين يحتل المشروعة والمؤسسية للقوة، تتطلب نوعًا من اإلدارة، ومن ثم دورًا للموظفين ال
وع التنظيم    . موقراطيةموقعًا وسطًا بين القائد والقاعدة االنتخابية فى إطار النظم الدي د ن ويعتم

وة          ذه الق ر ه وى لتبري ا األق ى يطوره ة المشروعية الت الذى يبزغ إلى حيز الوجود على طبيع
ر  . للخاضعين لهم وتنشأ البيروقراطية عندما يكون تبرير المشروعية مستندًا إلى نوعية التبري



 

  

انونى   وة-الق ى الطابع الالشخصى لممارسة الق د عل ذى يؤآ يد ال ى قواعد الرش تناد إل ، باالس
  .رشيدة

وات االتصال     وتتسم البيروقراطية بعدد من الخصائص من بينها تدرج الوظائف، وقن
د الواضح لمجاالت ممارسة       ذات المستويات المتدرجة، واستخدام الملفات والسرية، والتحدي

ين      ات، والفصل اإلدارى ب ا التعليم ة، وتحكمه د العام ددها القواع ى تح لطة الت طة الس األنش
وفى رأى فيبر أن الموظفين البيروقراطيين يعينون من قبل سلطة . الرسمية والشئون الخاصة

ى  اب (أعل ة االنتخ نهم بطريق تم تعيي ة   )إذ ال ي ائفهم طيل تمرارية وظ ون باس م يتمتع ا أنه ، آم
ة، ومعاشات تقاعد       ون رواتب ثابت ك يتلق م  . حياتهم، وبارتفاع مكانتهم، وهم فضًال عن ذل وه

  .صحاب رسالة ويتسمون بالوالء لحياتهم العملية ووظائفهمأ

ًا من األشكال األخرى       ى آعب وتتسم البيروقراطية من الناحية الفنية الخالصة بأنها أعل
داف،         من الهيمنة، وإن آان هذا ال ق األه ة من حيث تحقي ا فاعلي ا أآثره يعنى بالضرورة أنه

اً   ا دائم ا بأهداف محددة بوضوح      ذلك أن الرشد والفعالية يجب أن يقاس رتبط  . فى عالقتهم وت
ذى يتطلب اإلنجاز المستمر          البيروقراطية أوًال وقبل آل شئ باقتصاد السوق الرأسمالى، ال

ذى      . والواضح للمهام من قبل اإلدارة العامة والخاصة ى الرشد، ال ة عل وتنطوى البيروقراطي
ين فى األنشطة      يفضى إلى  ينطوى بدوره على حسن تقدير النتائج، وهو ما الحد من عدم اليق

ة،       . التى تقتضى المخاطرة ة جماهيري ى ديموقراطي ائج عل دير النت آما تنطوى عملية حسن تق
  .وهى عملية تساوى بين الكافة رسميًا أمام القانون، مما يترتب عليه اختفاء المعاملة الجزافية

ه بقضية ى اهتمام يد ف ة الترش ائمة لعملي ر المتش ة فيب ة  وتتضح رؤي ة األبني دم قابلي ع
ار  خة لالنهي ة الراس ام أن     . البيروقراطي ى الحك ذر عل ى يتع ة، حت ك األبني خ تل ا أن تترس فم

د  ا بع ى عصر م ا الشرقية ف ى أورب ا بوضوح ف ا رأين دربين، آم وظفين الم تغنوا عن الم يس
يوعية د       . الش ى تأآي عون إل م يس ن ث أدوارهم، وم ون ب ون البيروقراطي رتبط الموظف ذلك ي آ

، يجدون أنفسهم أآثر )سواء آانوا منتخبين أو غير ذلك(وأخيرًا، فإن السياسيين . ستمراريتهاا
ة            ة فى مواجه ذين يشهرون سالح السرية البيروقراطي راطيين ال رة البيروق ى خب اعتمادًا عل

ى    . المساءلة العامة واإلشراف العام يس فقط بمعن وهكذا فإن المعرفة البيروقراطية تعد قوة، ل
ن    المع ئولين م ن المس ة، تمك ة خاصة محجوب ذلك معرف فها آ ا بوص ة المتخصصة، وإنم رف

راءات   روتين واإلج ى وراء ال بط       . التخف تغراب، أن ارت دعاة لالس اك م يس هن م، فل ن ث وم
ى       ك الت وة مفرطة، أو تل ون ق المصطلح فى استخدامه بتلك المواقف التى يمارس فيها الموظف

ه   يم ذات ا أداء التنظ وء فيه ث    ف. يس ن حي ة، م ة الفاعلي بح عديم ن أن تص ات يمك البيروقراطي



 

  

ه أداء         ا يتطلب ون م دما يتجاوز الموظف ك عن ه، وذل انحرافها عن الغرض الذى أنشئت من أجل
اتق     ى ع ل موظف عل ا آ ة ويلقيه ئوليات مقبول ود المس دما ال تع م، أو عن ة به ام المنوط المه

الزم، ويتمسك       وعندما تتضخم القواعد واإلجراءات الشكلية    . اآلخر ر من ال واألضابير أآث
رض ذى يفت ار للغرض ال ا ودون اعتب د دون روحه ة القواع ون بحرفي ذه  الموظف ه ه أن تؤدي

ة         (القواعد  ة غاي ة بالقواعد البيروقراطي ى حد العبودي زام إل بعبارة أخرى، عندما يصبح االلت
  ).فى حد ذاته

م    وتميل البيروقراطية إلى توليد خبراء ذوى شهادة درا ر أنه د فيب سية معتمدة، والذين اعتق
ًال    . قد يصبحون طائفة مغلقة على ذاتها أن آ ول ب وفى لغة ذات وقع مارآسى، يذهب فيبر إلى الق

ويقصد  ). التحول البيروقراطى (من الرأسمالية واالشتراآية يمكن أن يستغرقا فى عملية البقرطة 
اج     ائل اإلنت ين وس د االنفصال ب ه التحدي ى وج ذلك عل ن  ب ل م ث، واإلدارة، وآ دمار، والبح وال

  .العامل، والجندى، واألآاديمى، والموظف األآاديمى على التوالى

ه   ى مؤلف كى ف د ذهب ستانيسالف أندرس ر"ولق اآس فيب اؤه، : م استبصاراته وأخط
ة يمكن أن تعزى      )٢٣٣(١٩٨٤المنشور عام  ان مختلف إلى القول بأن هناك فى الواقع أربعة مع
ام   -١: للمصطلح ؤدون المه ذين ي اس ال ن الن ة م ى مجموع ير إل ن أن تش ة يمك فالبيروقراطي

ا      -٢. اإلدارية على غرار الطريقة التى وصفها فيبر ى ينخرطون فيه ات الت -٣. شبكة العالق
اء      اس بوصفهم بن ا هؤالء الن ل األداء فى      -٤. آمية القوة التى يحوزه ة لخل اط المختلف واألنم

راث السوسيولوجى     ويمكن أن . الجهاز اإلدارى نجد آل هذه األنماط األربعة بوضوح فى الت
ى           . المعاصر أن استخدام المصطلح ينبغى أن يقتصر عل ول ب ى الق ه إل ويذهب أندرسكى ذات

ا  ذآورة آنف ة الم انى األربع ن المع ث م ى الثال وة  : المعن ا ق ى تصبح فيه ك الظروف الت أى تل
جموعة أخرى من القادة او القابضين على الموظف اإلدارى أعظم من تلك التى تحوزها أى م

لطة ام الس امل   ". زم ى الش ذا المعن ى يعاصر ه اة لك د الحي ى قي ى عل ر أن يبق ب لفيب م يكت ول
ذى ظهر         م ذى الطابع الالشخصى ال للبيروقراطية التى تجسدت للمرة األولى فى نظام الحك

ًا من   غير أن اإلمبراطورية الص. فى االتحاد السوفيتى بعد وفاة ستالين ينية تقدم نموذجًا مقارب
وظفين     ة الم دى طبق ا تح ة يمكنه اك أى طبق ن هن م يك ث ل ناعة، حي ل الص ا قب ر م عص
ه  ازات اإلمبراطور وعائلت ددها امتي ة وتح وتهم آانت تابع رغم من أن ق ى ال وميين، عل الحك

ر مصطلح     ( ية، واستخدم فيب م الموروث   وهى شكل غير مستقر للهيمنة السياس  لإلشارة الحك
  .إليه

ا           م تصبح فقط مصدرًا خصبًا لم ة ل ة البيروقراطي والشك أن آتابات فيبر حول طبيع



 

  

ًا   رف الحق بح يع يم،  أص ة التنظ ة      بنظري روط الممارس ة ش ى دراس ًا ف همت أيض ا أس وإنم
د  اظم التعقي الم متع ى ع وة ف ة للق اهيم،  . الديموقراطي ى المف واحى القصور ف رغم بعض ن وب

ا  واالعتراض إمبيريقيًا ع لى بعضها، فإن دراسات فيبر للبيروقراطية ليس لها نظير باعتباره
ا     ة وأسلوب عمله زة اإلداري م     . تقدم مسحًا شامًال لتطور األجه ى حين أن معظم رواد عل وعل

رى سوى    االجتماع قد تنبأوا بالنمو المتعاظم باتجاه الديموقراطية والحرية، فإن فيبر لم يكن ي
ار   . يروقراطيةالنمو المتعاظم باتجاه الب ة اختب وبهذا المعنى نجد أن تحليله قد صمد فى مواجه

أى حال   . الزمن ومع ذلك، فإن معالجته للموضوع جاءت متناثرة فى شتى مؤلفاته، والتمثل ب
يرًا للموضوع    دخًال يس ام       . من األحوال م راو، الصادر ع ارتن ألب ايزال مؤلف م : ١٩٧٠وم

  )٢٣٤(.االجتماع حتى اآلنأفضل مدخل لدارس علم " البيروقراطية"

 Paine, Thomas)          ١٨٠٩حتى ١٧٣٧عاش من (بين، توماس 

ولد بين فى انجلترا، . مؤلف مشهور لمنشورات الثورة األمريكية وديموقراطى راديكالى
ا فى عام      ون      . ١٧٤٤ثم هاجر إلى أمريك ورى المعن د صادف منشوره الث دير السليم  "وق " التق

روح جون    . اجًا وانتشارًا شعبيًا هائالً رو ١٧٧٦الصادر عام  أثرًا ب وك وت ين إلى أن     ل : ذهب ب
ه      " ا شر اليمكن احتمال د نشر   ". الحكومة فى أحسن أحوالها شر البد منه، وفى أسوأ أحواله وق

ارزًا عن      )األمريكية(عديدًا من المنشورات خالل فترة الحرب  Paineبين  م أصبح متحدثًا ب ، ث
ى  ةالديموقراطيالمؤسسات  ة إل اواةوالمؤسسات الداعي دة المس ة الجدي ى الدول امى . ف ى ع وف

ة ضد        " حقوق اإلنسان:"نشر بين آتاب ١٧٩٢-  ١٧٩١ وق الطبيعي ة الحق ه عن نظري دافع في لي
ورى، عاد إلى     . )٢٣٥(آراء بيرآه وبعد أن سجن لفترة وجيزة فى باريس خالل فترة اإلرهاب الث

  .١٨٠٢الواليات المتحدة مرة أخرى عام 

 Benini  Coefficientبينينى، معامل  

  .معامل بينينى: انظر

 Sociobiologyالبيولوجيا االجتماعية  

ى       تند إل ة يس ات المتحدة األمريكي فرع أآاديمى ناشئ معروف بصفة خاصة فى الوالي
وين      ى التك ائى عل ل النه ى التحلي د ف انية تعتم ة واإلنس لوآيات الحيواني ل الس أن آ اد ب االعتق

ورا ة ال ات انتخابي اريخ تطورى خضع لعملي م خالل ت ذى ت ه . ثى ال ذا التوج ل ه ال مث د ن وق
دة تطرح             ك شأن اتجاهات أخرى عدي أنه فى ذل الشامل اهتمامًا آبيرًا من وسائل اإلعالم ش

ام   دهى الع د سلطت األضواء بصفة     . تأآيدات تتعلق بالطبيعة البشرية مستمدة من الفهم الب وق



 

  

ؤ  اهير الم ى مش الخاصة عل ذا المج ى ه ه  : لفين ف وم نفس ذى صاغ المفه ون ال إدوارد ويلس
ام      : البيولوجيا االجتماعية: عنوانًا لعمله ذى صدر ع د، ال ذلك  )٢٣٦(١٩٧٥الترآيب الجدي ، وآ

اب    ف آت ز مؤل ارد داوآين انى "ريتش ين األن ام   "الج در ع ذى ص دم  . )٢٣٧(١٩٧٦، ال د ق وق
ى البيولوج  ى متخصص ف الم أمريك و ع ون، وه ل، أول  ويلس لوك النم ى س ة ف د حج ا، ويع ي

  ".الدراسة المنظمة لألسس البيولوجية للسلوك االجتماعى: "تعريف لهذا الفرع العلمى بأنه

ه مرآب   -وفى منتصف السبعينات جمع علم البيولوجيا االجتماعية  فيما يفترض فيه أن
ين سلوك اإلنسان وال       -نظرى متسق ة ب ابقين عن العالق ا    أعمال المؤلفين الس ا فيه وان، بم حي

ورينز  ونراد ل ال آ رت أردرى Konrad Lorenzأعم موند Robert Ardrey، ورب ، وديس
دى ويلسون    -لقد آان من المتوقع . Desmond Morrisموريس  ل ل ى األق وم    -عل أن آل العل

ولم يكن من المفاجئ . البيولوجية واالجتماعية سوف تصبح فروعًا لعلم البيولوجيا االجتماعية
ور العديد من علماء االجتماع واألنثروبولوجيا شكوآًا قوية فى اإلدعاءات ذات الطابع أن يسا

ى         ل ف افى الهائ وع الثق ى التن اه إل وا االنتب م يلفت ن ث م، وم ذا العل ا ه ألف منه ى يت امل الت الش
ى   المجتمعات اإلنسانية، تنوع يتحدى االفتراضات القائمة على التعصب للنوع اإلنسانى، وعل

ال  . فى معظم الكتابات الخاصة بالبيولوجيا االجتماعية حول الساللة التمرآز وعلى سبيل المث
م            ة لعل ر النظري ة األط دى مالءم ول م ادة ح اؤالت ج دة تس اهلينز ع ال س ار مارش د أث فق

ًا          تقًال ومحترم ًا مس ًا أآاديمي أن يصبح علم ه ب ة، وادعاءات ا االجتماعي ه (البيولوجي : انظر آتاب
وء اس  تخدام وس ام   اس ادر ع ا، الص م البيولوجي ن   . )٢٣٨()١٩٧٦تخدام عل د م د العدي د انتق وق

ال  (العلماء االجتماعيين طريقة استخدام هذا العلم لألدلة العلمية  آيتشر  : انظر على سبيل المث
م  . )٢٣٩()١٩٨٥الطموح الزائد، الصادر عام : فى آتابه وقد ربط علماء آخرون بين ظهور عل

ة  ا االجتماعي اه  البيولوجي ة المحافظة ضد االتج ين الخلفي ة وب دة األمريكي ات المتح ى الوالي ف
، الصادر  "ليس راجعًا إلى تكويننا الوراثى: "روز فى آتاب: انظر(الراديكالى فى الستينيات 

  .)٢٤٠(١٩٨٤عام 

ذه        ارة ه د المث ة لكل أوجه النق وقد تمثلت االستجابات العامة لعلماء البيولوجيا االجتماعي
ة، فى حين استمروا فى           فى صورة ا د البيئى فى أطرهم التحليلي عتراف تدريجى بإدخال  البع

ة  أى جانب من الجوانب التطوري ق ب ا يتعل ل فيم ى األق ا، عل أثير الحتمى للبيولوجي انهم بالت إيم
ة للسلوك ال- إذ اعترف ويلسون مؤخرًا . الهام ى سبيل المث ة ظلت  - عل ات الوراثي أن المكون ب
ة لفت م الثقاف ةتحك إن  . رة طويل دة، ف ة ومعق ة أصبحت عميق يالت األآاديمي ع أن بعض التحل وم

ا  ر عنه تم التعبي زال ي ة ال ي ا االجتماعي ار الخاصة بالبيولوجي ى - مستوى معظم األفك خاصة ف



 

  

  .بطريقة مختصرة، أو مختزلة بطريقة تستحق الحذر - أجزائها الشعبية



 

  

 



 

  

  )ت(حرف 
 Taboo            التابو

ا    ة التونج ى    : المصطلح مشتق من آلمة من لغ ى تعن ابو، الت ذى ال "، أو "المقدس "ت  ال
ادة فرض حظر           ". يمكن انتهاآه ى ع دلوًال أوسع فى االستخدام، يعن د اآتسبت م أما اليوم فق

يجعل من  فى الغالب، على بعض األشياء، أو األشخاص، أو األفعال، الذى  مقدساجتماعى، 
تحريم  ولعل أشهر تابو على اإلطالق هو   . المحظور لمس هذه األشياء أو حتى التلفظ باسمها

ارم،   ا بالمح ن        الزن ة م ات معين ين فئ زواج ب ى أو ال ال الجنس ات االتص ر عالق ذى يحظ ال
ه (وفى رأى سيجموند فرويد ). األقارب بالدم أو بالمصاهرة(األقارب  ابو   : فى آتاب وتم والت الت

ه  (وآلود ليفى شتراوس   )٢٤١()١٩٣٨ادر عام الص ة، الصادر     : فى آتاب ة للقراب ة األولي األبني
تم   . أن المجتمع نفسه قد نشأ فى األصل بفضل تحريم الزنا بالمحارم  )٢٤٢()١٩٦٩عام  د اه وق

د فيرث    . علماء آخرون بتأآيد وظيفة هذه المحرمات فى المجتمع ه  (فقد اتجه ريمون : فى آتاب
وز العا ام  الرم ة والخاصة، الصادر ع ات   ) ٢٤٣()١٩٧٣م ن آلي ة م ه آلي ابو بأن ير الت ى تفس إل

اعى  بط االجتم الس    .الض ارى دوج ت م ام     (وتلف ادر ع ر، الص ارة والخط ا الطه ى آتابه ف
ولى     ) ٢٤٤()١٩٦٦ اعى، يت د االجتم االنتباه إلى الدور الذى يقوم به التابو آعامل أساسى للتحدي

  .يحافظ على استمرارهاخلق التصنيفات االجتماعية و

 Recency Effect    التأثر باألحدث

التأثر باألحدث هو ميل لدى األفراد للتأثر إلى أقصى درجة بآخر األحداث التى رأوها 
ة عن آخر        در من المعلومات الكامل أو سمعوها، ألن الناس يميلون  إلى حفظ أو تذآر أآبر ق

وأحيانًا يكون   التأثيرات األولية، تتغلب  وإن آان يحدث فى ظل ظروف معينة، أن. األحداث
  .الحدث األول وليس الحدث األخير هو صاحب التأثير األآبر

 Primary Effect    تأثير أولى

رد            ى ت ا للمعلومات الت ا وفهمن ى إدراآن ة آيف تكون المعلومات األول يشير إلى عملي
ى هى األ      . إلينا بعد ذلك أن االنطباعات األول ائعة ب رة الش ى     والفك رة صائبة عل دوم ليست فك

دوام ة أصبح من الصعب . ال ات الالحق ك ألن المعلوم ا تل ل أهميته ى تحت فاالنطباعات األول
ذلك  . استيعابها وهضمها، وإن آانت المعلومات األحدث يمكن تذآرها بشكل أوضح   : انظر آ

  .باألحدثالتأثر 



 

  

 Von Restorff Effect تأثير فون ريستورف

ه  تأثير سمى باسم أحد  علماء النفس الجشطالتى الذى درسه ألول مرة، والذى من خالل
اقى الموضوعات،    يتعلم األفراد الموضوعات غير المألوفة أو المختلفة على نحو أسرع من ب
وع     د واحد مطب من هذا مثال القائمة التى تكون آل بنودها مطبوعة باللون األسود فيما عدا بن

  .باللون األحمر

 Experimenter Effects م بالتجربةتأثير الباحث القائ

مصطلح يستخدم فى مجال علم النفس إللقاء الضوء على الطرق التى يؤثر من خاللها 
ة   راء التجرب اء إج بب حضوره أثن ة بس ائج التجرب ى نت ة أو الباحث عل ائم بالتجرب ل . الق ولع

ى عرفت باسم      ورن   دراسات أشهر مثال لهذا الظرف فى علم االجتماع هو التجارب الت هوث
  .التى أجراها إلتون مايو وزمالؤه

 Tarde, Gabriel)          ١٩٠٤حتى  ١٨٤٣عاش من (تارد، جابرييل 

نفس  م ال ى عل د مؤسس رون أح ره الكثي رام، يعتب م اإلج ى عل ى ف متخصص فرنس
ايم االجتماعى، آان معاصرًا إلميل  اع         دورآ م االجتم ة عل . حيث دخال فى جدال حول طبيع

ارد  ف ت د وص اة  وق ات المحاآ ا عملي ية بأنه ة األساس ات االجتماعي رار(العملي ، )أو التك
ف  ة، والتكي وانين        . والمعارض ن الق ف ع ة الكش ى محاول وم عل اع يق م االجتم ورأى أن عل

ات    ذه العملي م ه ًا من         . االجتماعية التى تحك ل نوع ا تمث اة، بأنه ة المحاآ ه ألهمي وحى تحليل وي
ذى يما   ل  القانون الكونى الشامل، ال ديالً    (ث ا يمكن أن يكون ب وانين التطور المجتمعى،    ) آم ق

ير   تطيع تفس اة تس ار أن المحاآ ى اعتب ك عل ار وذل ى  االنتش ار المنحن ن المس ر م افى أآث الثق
رى  . الشائع التطورى وقد آان تارد من بين المؤمنين بالنزعة اإلسمية االجتماعية،، فلم يكن ي

راد،     ًا إال لألف ا فى        أن هناك وجودًا واقعي ة يمكن اختزاله ة الظواهر االجتماعي رى أن آاف وي
اعر       ذات المش ان ب ار ويحس نفس األفك مان ب ين يتس ين شخص ات ب ى عالق اف إل ة المط نهاي

ايم     .ويقلدان أحدهما اآلخر أثناء عملية التفاعل بينهما ه مع دورآ -وتوضح هذه النقطة اختالف
ة الذى آان من أصحاب النزعة   رى أن   - الواقعي ذى ي ة  وال تقلة    الظواهر االجتماعي توجد مس

اعى        ام االجتم اس النظ ى أس ة ه ة الخارجي وابط االجتماعي ود والض راد، وأن القي ن األف . ع
ية   ه الرئيس ظ أن مؤلفات ل -ويالح ام  : مث اة، الصادر ع وانين المحاآ وانين  )٢٤٥(١٨٩٠ق والق

ة ام   : االجتماعي ادر ع اع، الص م االجتم ى عل ة ف د ل -)٢٤٦(١٨٩٩مقدم م تع ة  ل وى أهمي ا س ه
ة        ى النظري ه عل ع تأثيرات اوالت لتتب ذلت بعض المح د ب ه ق ن أن الرغم م ب، ب ة فحس تاريخي



 

  

  .)*(االتجاهات والسلوك الجمعىالتفاعلية فى علم االجتماع األمريكى، وعلى دراسة 

 Historiography    التأريخ 

تخدامه اريخ أو اس ة الت ن آتاب ايا  . ف ة القض أريخ دراس ة الت ى دراس ة وتعن المنهجي
  .التى تثيرها آتابة التفسيرات التاريخية) واإلبستمولوجية(

ام     اع ع م االجتم فقد ذهب آولين بل وهوارد نيوباى فى مقال نشر بالمجلة البولندية لعل
وان( ١٩٨١ ديث: بعن اع الح م االجتم ى عل ية ف ية أو االنعكاس م )٢٤٧()النرجس ى أن عل ، إل

ام بالقضايا اإلبستمولوجية،     االجتماع قد أضير فى السبعينيات من  خالل اإلسراف فى االهتم
اع    م االجتم درس عل اع ي م االجتم ى عل رع متخصص ف و ف ى نم رت ف ى ظه ردى . الت د ت فق

دد بوجود درجة من الخمول والشلل         ذى ه االهتمام باالنعكاسية إلى نزعة نرجسية، األمر ال
ل  ر-قل كل خطي ايا ذات    -بش ى القض ى ف م البحث اإلمبيريق ن حج يولوجية م ة السوس األهمي

مخاطر الالمعيارية ) حتى المارآسيين منهم(وفى مقابل ذلك، تجنب المؤرخون . واالجتماعية
ادة فى   (المعرفية التى أجهدت علم االجتماع  الصدق  هذا بالرغم مما يواجههم من مشكالت ح

ات ة التاريخ    ، )والثب ايا المنهجي ع القض ل م يط للتعام لك البس الل المس ن خ ك م ة تحت وذل ي
أريخ      ة ت ام بعملي ى القي ه، بمعن ل   . موضوعات منفصلة عن الكتابة عن التاريخ ذات وفى رأى ب

ى  اريخ عل ى ممارسة الت تمولوجيا بالسيطرة عل ا اليمكن أن يسمح لإلبس ه طالم اى، أن ونيوب
ة،      ى السقوط فى هاوي حساب استبعاد االعتبارات األخرى دون أن تؤدى بالبحث التاريخى إل

أريخ،    . ب أن تحظى بإطار تنظيمى مستقلفإنها يج نهج الت وآنتيجة لذلك اخترع المؤرخون م
الذى يمكن أن تناقش فى إطاره القضايا المتصلة بفلسفة التاريخ دون أن يتوقف نشاط البحث    

  .التاريخى

ه    اى    (ومع ذلك فمن المشكوك في ل ونيوب ك ب ا أدرك ذل اع    ) آم اء االجتم ل علم أن يتقب
ات    تقسيم عمل من هذا  ة والبيان ار أن النظري ة (النوع، على أساس أنه يقوم على اعتب ) الواقعي

ا  د م ى ح الن إل ان منفص را آيان ن أن يعتب ًا. يمك ر أيض ة : انظ ة، التعددي ة المعرف نظري
  .المنهجية، علم المناهج

 Social Historyالتاريخ االجتماعى

                                           
انظر عن تارد باللغة العربية، نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع، طبيعتها وتطورها،  )*(

  ترجمة محمود عودة وآخرون، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طبعات متعددة، ص ص 
 )المحرر(        .١٦٦-١٦١



 

  

ة    ى االهتمامات االجتماعي وحيث أن معظم   . أى دراسة للماضى ترآز فى األساس عل
ر   التاريخ االجتماعى الحديث يتناول الماضى الحديث أو القريب جدًا، فإنه يتداخل إلى حد آبي

  . األساسية علماء االجتماعمع موضوعات اهتمام 

بعينيات          تينيات والس ه خالل الس اعى آتخصص معترف ب اريخ االجتم ولقد ازدهر الت
اريخ االق      ات الت ز دراس د ترآي ل واع ض رد فع فوة     آ ات الص ى فئ ى، عل ادى والسياس تص

ذا   .اإلمبيريقىواتخاذها الطابع  فالبنسبة للمهتمين بالدراسة الجديدة للتاريخ االجتماعى، آان ه
اد السريع      ك فى االزدي االهتمام مرادفًا للتعبير عن صوت المواطنين العاديين، وقد انعكس ذل

اديين رجاالً   م      لالهتمام بالقيم وأنماط حياة الناس الع ة له اة اليومي رات الحي اءًا، وخب د  . ونس وق
اليبه   اتسع نطاق هذه الدراسة وموضوعها من خالل استخدام عدد آبير من مناهج البحث وأس

ا ( ا فيه ثًال-بم ك الخاصة  -م فاهىتل اريخ الش ة   )بالت ا الواضح بالنظري ن خالل اهتمامه وم
دة  . أيضًا دوريات المتخصصة الجدي ن ال ة م رت مجموع د ظه الم(وق بيل المث ى س ا عل : نه

اريخ         ، التاريخ االجتماعى ة الت اعى، مجل اريخ االجتم ة الت ة، مجل مجلة ورشة العمل التاريخي
ذا   ) المتعدد التخصصات آى تساهم فى نشر البيانات الجديدة التى لم يكشف عنها النقاب فى ه

  .)*(الجانب

الجتماعى قد يوسعون  ومفهوم أن الغالبية العظمى من المعاصرين المهتمين بالتاريخ ا
م الحق   ه، وله ام ويفصّلون في ذا االهتم ن نطاق ه د-م ل تأآي ة  -بك ى محدودي ارة إل ى اإلش ف

د   ام الجدي ة باالهتم ينيات، مقارن ى الخمس كلها المؤسسى المعروف حت ة بش الدراسة التاريخي
ة      ة الفكري ن الناحي د م ث جدي أتى آبع ذى ي ؤرخين      . ال ن الم ة م اك قل ال  فهن ة ح ى أي وعل

ا        ه سرعان م ذا التخصص، حيث أن االجتماعيين أنفسهم تبدى قلقها من المدى الذى آل إليه ه
م  (امتزج بمفاهيم ونظريات ومناهج تمت استعارتها دون تمحيص من علوم أخرى  خاصة عل

ر من    -ضمن ما يشار إليه من شكاوى -وعلى سبيل المثال فإنه يشار ). االجتماع ى أن الكثي إل
اع اريخ االجتم ةالت ة إمبيريقي بح ذا طبيع ر أص ات . ى المعاص ن البيان ة م م مجموع ويض

ك     المتراآمة بدون إعمال فكر حول موضوع معين يحظى باهتمام شعبى واسع، لمجرد أن تل
يس من أجل دراسة مسائل       اعى،      أالبيانات متوافرة، ول اريخ االجتم ة فى الت و مشكالت هام

اهيم   وأن تسلط فكرة بناء النماذج على األذهان قد يعرف  (أدى إلى االستخدام غير المدقق لمف
ات    ) متخصصون آخرون أنها تمدة من نظري ة،  محل خالف، وحجج وتفسيرات مس آالوظيفي

                                           
(*) Social History, History Workshop Journal, Journal of Social History and 
Journal of Interdisciplinary History. 



 

  

وغيرها، وأن المبتدئين فى علوم السياسة واالقتصاد من  ونظرية التحديث، والنظرية البنائية 
ا     ار االهتم م فى تي ائع      المهتمين بالتاريخ االجتماعى قد ألقى به ار ش ه ظهر تي م بالصفوة، وأن

اس     ى أس تند إل ات ال تس ياغة تعميم و ص ة (نح ادة مبتذل ى الع ول ) وف ة"ح اهير " عقلي الجم
ل الجمعى  " اً       " والعق دًا دقيق ر محددة تحدي ة غي اريخ    .خالل مراحل تاريخي إن الت وباختصار ف

ر  اعى المعاص اد     -االجتم ر بعض النق ة نظ ن وجه ل م ى األق وع   -عل ى ن ول إل د تح ن  ق م
ا،      ادة التأمل فيه األنثروبولوجيا الثقافية االسترجاعية المولعة باستعادة األحداث الماضية وإع
ا    الغ فيه ات مب ة وصياغة تعميم ة والدخيل تخدام المصادر الغريب ى اس ة عل ع إضفاء أولوي م

ذه        ). وغير قابلة لالختبار فى الغالب ( د ه ى عرض ألوجه النق ان   -ويمكن الرجوع إل وإن آ
وب ملكى    "فى مقال جوت عن  -قة جدلية عنيفة وسيئة ولكنه مفيدبطري اريخ  : مهرج فى ث الت

  )٢٤٨(.١٩٧٩، والمنشور فى مجلة ورشة العمل التاريخية عام "االجتماعى والمؤرخون

امى        ة لمجال بينى دين وعلى أية حال فإن هذا العرض يهدف إلى رسم صورة سلبية للغاي
ه  سريع النمو، له تداخل مع علم اال ة     . جتماع نفسه وعلى صلة هامة ب ر إيجابي اك صورة أآث وهن

وان تينكومب تحت عن ر س ه آرث ا آتب اعى تجدها واضحة فيم اريخ االجتم اهج الت اهج : "لمن المن
اعى   اريخ االجتم ى الت ة ف ام  "النظري ادر ع لة  . )٢٤٩(١٩٧٨، الص ن الموضوعات ذات الص وم

ة    المباشرة بعلم االجتماع، نجد ذلك العدد الكبير ازة لثقاف من الدراسات التاريخية االجتماعية الممت
ة ة العامل ال . الطبق بيل المث ى س ويل: انظر عل ا ": س ى فرنس ورة ف ل والث ام  ،"العم ور ع المنش

ر)٢٥٠(١٩٨٠ ذلك آمبل ناعية : "، وآ ا الص ى أمريك ة ف ة العامل ع الطبق ام "مجتم ادر ع ، الص
ين   : مع المحلىالطبقة والمجت: ، وانظر أيضًا دادلى فى)٢٥١(١٩٧٩ ة ل ، الثورة الصناعية فى منطق

ومن الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم االجتماع أيضًا موضوع  . )٢٥٢(١٩٧٦المنشور عام 
الطبقة : أمينزادة: ومن الكتابات فى هذا الموضوع. الديناميات السياسية المرتبطة بتشكيل الطبقات

رة    ناعية المبك مالية الص ة الرأس ام  المن ،والسياس ور ع ونتجمرى  )٢٥٣(١٩٨١ش ة م ، ودراس
عمال الزجاج : ، ودراسة سكوت عن)٢٥٤(١٩٧٩المنشور عام ، التحكم فى العامل فى أمريكا:عن

ارموآس ى آ ام ، ف دول، ومن  . )٢٥٥(١٩٧٤المنشورة ع ام وتشكيل ال اك أيضًا موضوع قي وهن
ة  الدولة واألمة فى أو: الكتابات التى صدرت عنه، نذآر دراسة آيرنان ا الغربي المنشورة فى   ، رب

رة    : ، وآذلك دراسة لودك عن)٢٥٦(١٩٦٥الماضى والحاضر عام : مجلة ة فى فت دور عنف الدول
، وآذلك دراسة   )٢٥٧(١٩٧٩المنشورة فى مجلة التاريخ االجتماعى عام  ، الرأسمالية التحول نحو

ة، الصادرة عا    : روزينبرج عن ومن  . )٢٥٨(١٩٥٨م البيروقراطية واألرستقراطية واألوتوقراطي
ه دراسة هارافن       : تلك الموضوعات أيضًا موضوع التغير االجتماعى واألسرة، وأهم ماآتب في

ة عالمات عام      ، التحديث وتاريخ األسرة ين  )٢٥٩(١٩٧٦المنشورة فى مجل تكوين  : ، ودراسة ليف



 

  

عن ، ودراسة سكوت وتيلى )٢٦٠(١٩٧٦األسرة فى عصر الرأسمالية الناشئة، المنشورة عام 
اعيين المهتمين      . )٢٦١(١٩٧٨المرأة والعمل واألسرة، والصادرة عام  د آان للمؤرخين االجتم وق

اريخ المرأة ضمن خريطة البحوث      انظر على سبيل    . بقضايا المرأة تأثير خاص، فقد وضعوا ت
، )٢٦٢(١٩٩٢سبل العيش المحدودة عام   : المثال الدراسات الرائعة التى أجراها روز تحت عنوان

ولودر دوف وه ة دافي ام  ، حظوظ األسر: اس ال . )٢٦٣(١٩٨٧المنشورة ع ذه األعم ل ه ى آ وف
م   المشار إليها هناك بالطبع نقاط تعتبر محل  نظر، حيث ينتهى عندها التاريخ االجتماعى ليبدأ عل

  .المادة التالية: انظر أيضًا. االجتماع، خاصة علم اجتماع التاريخ

 Cliometricsثالتاريخ االقتصادى الكمى الحدي

ة (تم صياغة هذا المصطلح  وم      ) فى اللغة اإلنجليزي اريخ ومفه ة مصدرها الت من توليف
اريخ االقتصادى الكمى الحديث     : " القياس، واستهدف أصحابه من ورائه وصف ذى  "الت ، ال

ينيات  رًا       .تطور فى الواليات المتحدة فى أواخر الخمس ذا المصطلح مثي ا أصبح ه وسرعان م
ال  دل والخ ا   للج ا وأمريك ى أورب اريخ ف تغلين بالت ين المش اريخ   . ف ب اء الت تخدم علم د اس وق

ة       اليب إحصائية دقيق ل  (االقتصادى الكمى الحديث أس ل االنحدار  مث ادة     )تحلي فى دراسة الم
ة     . التاريخية دار ربحي ى حساب مق ومن أبرز أمثلة هذا االتجاه دراستان رائدتان حاولت األول

يس    . ما قبل الحرب األهلية األمريكيةنظام العبودية فى فترة  ى أن تق ة إل وسعت الدراسة الثاني
و االقتصادى    ى النم ة ف د األمريكي كة الحدي هام الس دار إس ًا مق ان : انظر(آمي ل وإنجرم فوج

ذلك فوجل،   )٢٦٤()١٩٧٤، المنشورة عام "زمن على الصليب" و    "، وآ ة والنم السكك الحديدي
  .)٢٦٥(١٩٦٤االقتصادى األمريكى، الصادرة عام 

يس فقط بسبب الشك          وقد أثارت دراسات التاريخ االقتصادى الكمى الحديث الجدل ل
ة  ادة الكمي ى الم اد ف دًا(المعت ًا جدي ا تجميع د تجميعه ى أعي اليب )الت تخدامها لألس ذلك اس ، وآ

ة  ائية المتقدم اً (االحص اد أحيان ت لالنتق ى تعرض ك  )الت رز تل بب أن أب ًا بس ن أيض ، ولك
د يسمح      الدراسات  افتراض اختالف الظروف    قد صاغت فروضها فى شكل جدي ل ب  . بالتحلي

الى    اؤل الت ث التس رح الباح ثًال أن يط ك م ن ذل كك    : م و أن الس دث ل ن أن يح ان يمك اذا آ م
يد؟ م تش ة ل ة ضيقة  . الحديدي لوآية ذات رؤي د فروضًا س ى مايع روض عل ذه الف وارتكزت ه

  .االقتصاد الكالسيكى الحديثمستمدة من 

د   وقد اتضح مؤخرًا أنه من السهل أن ندرك أن التاريخ الكمى الجديد ليس باألمر الجدي
ل، والمؤرخين االقتصاديين      تمامًا فى الواقع، حيث أن العديد من أبرز علماء االقتصاد األوائ

د        -فى بداية القرن العشرين- ة، وبالتحدي ة الكمي ادة التاريخي ة متحررة الم قد استخدموا بطريق



 

  

ة داخل  ة استخدام        . النظرية الكالسيكية الحديث وجى للحاسبات اآللي د شجع التطور التكنول ولق
اريخ           يًا فى بحوث الت رًا أساس ك أم مجموعات من البيانات الواسعة النطاق، بحيث أصبح ذل

  .الحديث اليوم

تخدام المعاصر    ى االس ير ف ديث يش ى الح اريخ االقتصادى الكم ازال مصطلح الت وم
ل اإلحصائى        بصورة عامة إل اعى والتحلي م االجتم ة العل ق نظري ة لتطبي ى المحاوالت المنظم

زة ذات حدود واضحة آل     . على المادة التاريخية ولكنها لم تعد تصنف على أنها مدرسة متمي
ى نطاق واسع فى         . الوضوح وم عل لقد أصبح التحليل االقتصادى الكمى الحديث موجودًا الي

  .مجاالت تاريخية متعددة

 Case - History     الحالةتاريخ 

ع       تم تتب ة، حيث ي ى للحال أحد مناهج البحث فى علم االجتماع، وهو يماثل التاريخ الطب
حياة ظاهرة معينة من خالل نموذج واحد أوعدة نماذج، تتيح عقد المقارنات والتحليل الطولى 

ة         ). التاريخى( اريخ الحال نهج ت ا م ى يستخدم معه ة الت ار الحال ين عدد من     وقد يتم اختي من ب
ة  دراسات الحالة  المطبقة فى مشروع بحثى بهدف تطوير العديد من التفاصيل الوصفية الدقيق

رات أو السمات    نهج     . والمدعمة بالنسبة لبعض جوانب محدودة من الخب ذا الم اط ه ر أنم وأآث
و  يوعًا ه اة ش اريخ الحي ة  ت ماها انتقائي ن مس رغم م ى ال ون عل ى تك رد، والت بة للف بالنس

درآات، با ؤثرة، والم ل الم ائج، والعوام باب ونت ة وأس ديًا لواقع رًا بع لضرورة، وتعطى تبري
اجر، أو      ه مه ع أن ل واق واالتجاهات المرتبطة ببعض المالمح األساسية للشخص أو خبرته مث

ى الخصائص الشخصية    . مجرم، أو قائد ملهم وبحكم طبيعته يؤآد تاريخ الحالة بقدر أآبر عل
ده  ن تأآي ر م ة أآث اط العام دًال من األنم ا ب ات بعينه ى عملي ة وعل ل البنائي ى العوام ى . عل وف

ل،      ى وحدة للتحلي بعض األحيان يتخذ تاريخ الحالة من الجماعة، أو التنظيم أو المجتمع المحل
دة  . ومن ثم فإنه عادة ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدراسة الحالة وعادة ما تستخدم هذه الحالة الوحي

ة     . فى توليد االفتراضات لمزيد من الدراسة) اريخ الحالةفى منهج ت( اريخ الحال ا يستخدم ت آم
نفس اإلآلينيكى،   الطب النفسى والخدمة االجتماعية، بشكل مكثف فى  وعلم اإلجرام، وعلم ال

  .حيث يتم استخدام المهارات والمنظورات النظرية الخاصة بكل من هذه األنساق المعرفية

 Life - History      تاريخ الحياة 

تعانة    ابالت اتجاه يعتمد على الوصف المكثف لوقائع الحياة، من خالل االس ر   بالمق غي
دو  . مثل الخطابات والصور والمذآرات الخاصة الوثائق الشخصيةالمقننة، وتحليل  وهكذا يب



 

  

ا الشخص عن    (واضحًا أن هذا االتجاه قريب من عملية جمع وتحليل السير الذاتية  التى يكتبه
ذا     ). التى يكتبها شخص عن شخص آخر  (، وترجمات األشخاص )فسهن رة له ة مبك ة أمثل وثم

م عرض    Wladekالمنهج، لكن يبرز فى هذا الصدد مثاالن آالسيكيان، أولها الديك   ذى ت ، ال
اب  ن آت ة صفحة م والى ثالثمائ ى ح ه ف يرة حيات ا: "س ا وأمريك ى أورب دى ف الح البولن ، "الف

ا  . )٢٦٦(١٩١٨ ال الث تانلى   والمث اب       Stanleyنى هو س ه آت ذى صدر عن حيات  The Jackال
Roller     ام ورد شو ع ذان العمالن    . )٢٦٧(١٩٣٠من تحرير آليف رتبط ه بمدرسة شيكاغو   وي

ات        . فى علم االجتماع ارزة خالل العشرينيات والثالثيني ة ب اة مكان اريخ الحي وقد حقق اتجاه ت
ل االتجاهات   قيمة فى أمريكا الشمالية، وفجر مناقشة واسعة حول  االتجاهات الفردية فى مقاب

ة ى  . التعميمي ى تبن اع إل م االجتم ى عل ارات المسيطرة ف ات انتقلت التي ى أواخر الثالثيني وف
ة    تالكوت بارسونز  االتجاهات النظرية المجردة، آما ظهر فى مؤلفات  اهج الكمي ى المن أو تبن

ذا أصب       فيلد، ل ول الزارس ال ب ل حضورًا      على نحو ما ظهر فى أعم اة أق اريخ الحي دخل ت ح م
ى          . داخل البحث السوسيولوجى تينيات حت ذ أواخر الس رة من ك أن شهدت الفك د ذل ثم حدث بع

اة واريخ الحي ام بت اء االهتم اريخ . اآلن محاوالت إلحي نهج ت ى أن م اب إل د الكت ار أح ا أش آم
د من التخصصات األ      ة، آجزء   الحياة قد جرى أحياؤه أآثر من مرة فى أحضان العدي آاديمي

  .من اهتمام ما بعد البنيوية بالسرد وتشكيل النص

اة        اريخ الحي نهج ت تعانة بم دخلين أساسيين فى االس حيث يسعى   . ويمكن التفرقة بين م
ات        ى العملي اء الضوء عل اة بهدف إلق المدخل األآثر تقليدية إلى تقديم وصف موضوعى للحي

ة ير األ    : االجتماعي ى تفس ك ف اعد ذل ا يس روابط      وربم ن ال ف ع اة، والكش ة للحي اد الذاتي بع
اة    ين الحي ة ب اء التاريخي ير      والبن ى تفس ول إل ن الوص ا م ل تقربن دم دالئ اعى، أو يق االجتم

ر  الغموض، والسيرورة،  اعى والتغي ًا        . االجتم نهج يستخدم غالب ذا الم ذا السبب نجد أن ه وله
ر   . لتعميميةإلضاءة مجاالت بحثية جديدة وإآمال الدراسات االحصائية وا دخل األآث ويهتم الم

ين       ة واضحة ب حداثة من منهج تاريخ الحياة باإلجراءات التفسيرية التى يتضمنها العمل تفرق
زين    ان دن اب نورم اة التفسيرية   : " هذين المدخلين يقدمها آت انظر  . )٢٦٨(١٩٨٩، "سيرة الحي

  .تاريخ الحالة: أيضًا
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  .الوثائق الشخصية، والمادة السابقة: انظر



 

  

 Oral Historyالتاريخ الشفاهى    

ى إجراء    ابالت اتجاه فى آتابة التاريخ يعتمد إلى حد آبير عل ذين      مق ار السن ال مع آب
ى       ا، وعن االتجاهات واألنشطة الت يقدمون معلومات عن أحداث سابقة عاشوها أو سمعوا به

فهذا األسلوب فى الحقيقة هو . ثم مراهقتهم، وفى مرحلة نضجهم آانت معروفة أيام طفولتهم،
أو هو عملية تسجيل   التاريخ االجتماعى، بالمقابلة من علم االجتماع إلى لمسح نقل ألسلوب ا
ة      . لعدد آبير من الناس تاريخ الحياة ة علمي اريخ الشفاهى تصدر مجل وهناك جمعية دولية للت
ة     )فاهىالتاريخ الش: هى مجلة(خاصة بها  ددًا من األرشيفات القومي ات ، آما أن هناك ع  لبيان

فاهى  اريخ الش ون   . الت ول تومبس اب ب دم آت ى :"ويق وت الماض ام  "ص ادر ع ، الص
دان)٢٦٩(١٩٧٨ ذا المي دخًال أصوليًا له ى  . م االت الت رع المق ذا الف ى ه اج ف ات اإلنت ن عين وم

  )٢٧٠(.١٩٨٢الصادر عام " تاريخنا المشترك: "نشرها تومبسون فى آتابه

اه محدودة    وواضح أن الفترات الزمنية والموضوعات التى يمكن أن يغطيها هذا االتج
ات        اعى، والعالق اء االجتم ة، والبن اة العائلي ى الحي بحكم طبيعتها، آما أنها ترآز فى العادة عل
ر الرسمى، وأنشطة       االجتماعية، وظروف العمل فى قطاع السوق، والعمل فى االقتصاد غي

قت الفراغ، وتصورات الناس لألحداث العامة الكبرى، واالتجاهات والقيم التى آانت قضاء و
ى عصور ماضية ائعة ف ق . ش ادل دقي فاهى آمع اريخ الش ابالت الت ن الممكن إجراء مق -وم

ارم ة   -وص وح القومي ة   (للمس ار بدق ة تخت ات عمري ى عين ات  )أى عل ات المجتمع ، ولدراس
  .واهر االجتماعية، آالنمط المتغير للعمل داخل المنزلالمحلية، وآدراسات حالة لبعض الظ

 التاريخ النفسى

  .دراسة التاريخ النفسى: انظر

 Historicismالتاريخية   ) النزعة(

ؤ          ة يفترض أن التنب وم االجتماعي اه فى العل ة اتج يرى آارل بوبر أن النزعة التاريخي
ذلك أ      وم، ويفترض آ ك العل ه من      التاريخى هو الهدف الرئيسى لتل ذا الهدف يمكن تحقيق ن ه

اف  ة"خالل اآتش ات المنتظم اط"أو " اإليقاع وانين"أو " األنم ات"أو " الق ة " االتجاه الكامن
م   . )٢٧١()١٩٥٧عقم المذهب التاريخى، الصادر عام : انظر آتابه(خلف تطور التاريخ  ومن ث

ال  . التقدمجتماعى أو فإن النزعة التاريخية هى اإليمان بالقوانين التاريخية، أو التطور اال ويق
تمدة     الفاشية والشيوعية  لوجيات السياسية مثل وعادة أن بعض اإليدي ى أسس مس تتأسس عل
  .من النزعة التاريخية



 

  

أنهم     . ويتضمن نقد بوبر للنزعة التاريخية عددًا من الجوانب ا ب دافعين عنه م الم فقد اته
على حين أن  . ت غير مشروطةيقدمون تنبؤات عن مستقبل مجرى التاريخ، فى صورة نبوءا

اريخ      .يمكن أن تكون إال مشروطة التنبؤات العلمية ال ى أن الت وبر فى رأى مستقل إل وذهب ب
ا،   . البشرى يستعصى على التنبؤ، ألنه يعتمد على المعرفة ؤ به فالمعرفة الجديدة ال يمكن التنب

ا بالفعل    وبر    . ألن التنبؤ بها يعنى أنك تملكه د رفض ب ة     المارآسية ولق ا الحتمي بسبب نزعته
ا     . والتاريخية، وألن تنبؤاتها قد ثبت زيفها ة أمره ل فى بداي فهى فى أحسن األحوال آانت تمث

د  ا بع ه فيم م تزييف ذى ت ى ال ين العلم ن التخم ًا م ك . نوع تمرار التمس وبر أن اس رى ب وي
ذا النحو     -بالمارآسية  ى ه ًا عل م وتفضيل ا     -وهى مرفوضة إمبيريقي ى رفض العل ان  يعن إليم

  .بالميتافيزيقا أو العقيدة شبه الدينية

ة يتمحور حول قضية        والفاعل   الفاعل البشرى  ويبدو أن الجدل حول النزعة التاريخي
فبالنسبة للفاعل البشرى، فإن نقادًا من أمثال بوبر يتحدون الحتمية البنائية المتضمنة فى  . الطبقى

دة،     ة عدي ات اجتماعي ؤ،       فلسفات سياسية عديدة ونظري ًا للتنب اريخ أساس ة الت ويؤآدون عدم قابلي
ة  زون لمالءم ةويتحي ة التدريجي ة االجتماعي ة  . الهندس د آلراء النزع ذا نق رتبط به ن ي ولك
ة دورًا   . فى التاريخ الطبقة العاملة التاريخية حول دور  ذه الطبق فالمارآسيون الذين نسبوا إلى ه

ع ا     دون الواق م يعان ؤاتهم فى         ثوريًا ينظر إليهم على أنه دلون من تنب إنهم يع م ف اريخى، ومن ث لت
والمارآسيون عامة يرون أن الهيمنة الرأسمالية هى سبب  . مواجهة التغيرات التاريخية الطارئة

ل  (الطبقة العاملة فى المجتمع، هذا على الرغم من أن النقاد يذهبون إلى أن هذا التفسير  اندماج ب
دثورب  ) ة العاملة بوجه عامآل التأويالت المارآسية لثقافة الطبق التفكير  "ينتج عما وصفه جول ب

د    الى   ". (المبنى على التمنى ال على النق ه الت ا      : انظر مقال ة فى بريطاني ة العامل ون والطبق المثقف
اب روس   ى آت ور ف ة، المنش رر(الحديث اعى،   )مح ر االجتم اعى والتغي ى االجتم درج الطبق الت

ات       ومع ذلك فيجب أ . )٢٧٢(١٩٨٨الصادر عام ادًا للنظري يس أقل انتق دثورب ل ن نالحظ أن جول
ر، وآخرون  : آما تمثلها أعمال( للمجتمع الصناعىالليبرالية  ذا   ). دانيال بل، وآالرك آي وفى ه

اترة     “الصدد، فإنه يعترض على ما يسميه   ة والف ة المكنون ات    “النزعة التاريخي التى تسم نظري
  .التغير االجتماعى التى قدمها هؤالء الكتاب

  على الصراع الطبقى أو تنظيمه) إضفاء الطابع المؤسسى(تأسيس 

Institutionalization of (Class) Conflict. 

ل     ى داخ ة أن الصراع الطبق ذه األطروح ى ه مالية تعن ات الرأس فاء   المجتمع م إض ت
ه  ى أصبح تحت السيطرة، وأن ى أن الصراع الطبق ه، بمعن ه أو تنظيم ابع المؤسسى علي الط



 

  

ى فصل الصراع الصناعى عن الصراع          .لذلك ضعف تبعًا ك ترتب عل بعض أن ذل ويرى ال
دعيم الشقاق    (السياسى  ى ت ومن ثم فإن النزاع الذى يحدث فى أى مجال منهما لم يعد يؤدى إل

وق      )داخل المجال اآلخر   ى اتساع حق ا ترتب عل ة ، آم افؤ الفرص    المواطن اد تك د  . وازدي وق
ينيات   ظهرت هذه األطروحات فى أعمال المن دى الخمس ظرين السياسيين الليبراليين خالل عق

، الصادر عام "الصراع فى مرحلة ما بعد الطبقة: "ويعد آتاب رالف دارندورف. والستينيات
  .اندماج: انظر أيضًا. ، من أفضل نماذج الكتابات السوسيولوجية فى هذا الصدد)٢٧٣(١٩٦٧

 Taft, Jessie  )             ١٩٦١حتى  ١٨٨٢عاشت من (تافت جيسى 

اء     ل علم اع،      من أوائ م االجتم دآتوراه فى     مدرسة شيكاغو فى عل التها لل أجرت رس
اعى "موضوع  ام   " (حرآة المرأة من وجهة نظر الوعى االجتم تحت إشراف   ) ١٩١٣فى ع

د  جورج هربرت   دان            مي ى مي د عل ا بع ى نشرتها فيم دة الت ا العدي د انصبت معظم مؤلفاته وق
ة  ة االجتماعي ت    ا. الخدم ى تاف ون، جيس اب روبنس ر آت ة   : نظ ة الخدم ة ومعلم المعالج

  )٢٧٤(.١٩٦٢االجتماعية، الصادر عام 

 Intersubjectivityتآلف الذوات   

تخدم  طلح يس اس-مص اهراتى   -باألس اع الظ م االجتم ل عل وجى(داخ ) الفينومينول
رة   . لإلشارة إلى عملية التشكل المتبادل للعالقات االجتماعية نهم   وينطلق من فك أن البشر يمك

ى   ه ف رون ب ا يم ة أو حول م اع حول المعرف ى اإلجم اة أن يصلوا إل الم الحي ل -ع ى األق عل
  .الموضوعيةآوسيلة للوصول إلى اتفاق، إن لم يكن إدعاء بلوغ 

 Social Insuranceتأمين اجتماعى

راد، ويحافظ عل        دفعها األف ى اشتراآات ي تند إل ى نظام تديره أو تشرف عليه الدولة يس
رى       االت أخ ى ح د وف رض والتقاع ة والم االت البطال ى ح ل ف ى دخ ولهم عل تمرار حص اس

ه  : وتختلف نظم التأمين ما بين المستوى المحلى والمستوى القومى. إضافية فبعضها يتم تمويل
راد   دخل       . من الضرائب العامة باالضافة إلى اشتراآات األف ة ال ا يقتصر نظام تغطي ًا م وغالب

ة       من) عند انقطاعه( اال نهاي ى م يس إل رات محددة، ول ا  . خالل التأمين االجتماعى على فت آم
ى   أن معظم النظم تحدد شروطًا لالستحقاق باإلضافة إلى دفع االشتراآات، وذلك مما يؤدى إل

  .استبعاد العديد من النساء والشباب المبتدئ

 Community Safetyتأمين المجتمع المحلى



 

  

فى مناقشات علم " منع الجريمة"بالتبادل مع مفهوم مفهوم يستخدم فى بعض األحيان 
ى   والحقيقة أن الرأى القائل بأن . اإلجرام  يمكن أن يكون فى نفس الوقت هو       المجتمع المحل

ات  ( الجريمة سبب  وهو  ) مدرسة شيكاغو  على نحو ما نجد على سبيل المثال فى بعض آتاب
ان      ومما يدع. أيضًا حل تلك المشكلة ليس باألمر الجديد  ذى آ ه فى الوقت ال و إلى السخرية أن

فقدان المجتمعات  "يتباآون فيه على  المجتمع الجماهيرىأو  مجتمع ما بعد الصناعة فيه نقاد 
ة ة التقليدي دة  "المحلي ئولية القاع ى مس رائم ه حية للج وع ض دى للوق رة التص د أن فك ، نج

سياسات وممارسات العدالة العريضة داخل المجتمع المحلى قد أصبحت تمثل مكانة بارزة فى 
ة ع     . الجنائي توى المجتم ى مس ة عل ع الجريم ى من دور ف ة ب ات المحلي د اضطلعت المجتمع فق

ة  المحلى من خالل التأآيد على اإلجراءات المادية لمواجهة أعراض ظاهرة   ذ المحطم . النواف
بط      ى ض ارآة ف ى للمش ع المحل اء المجتم جع أعض رافوتش ع    االنح اون م ق التع ن طري ع

رون أن     . إيجابيينآمواطنين شرطة والوفاء بالتزاماتهم األخالقية ال ذه الفلسفة ي اد ه غير أن نق
ا نستطيع أن نحدد وأن نتفق      فكرة إسهام المواطنين فى برامج تأمين المجتمع يفترض سلفا أنن
ة          ى دالالت الجريم ى، وعل ذلك المجتمع المحل دون أعضاء ل ذين يع على تعريف المواطنين ال

واطنين  بالنسبة ة تكون        . ألولئك الم ة، والنوعي ة، واإلثني ة أن بعض الجماعات العمري والحقيق
ة          نفس الدرجة من الجدي اتهم ال تؤخذ ب إن احتياج م ف أقل حضورا فى المجتمع المحلى، ومن ث

  .التى تؤخذ بها احتياجات باقى أعضاء المجتمع المحلى

 .Tawney, Richard H  )١٩٦٢حتى عام١٨٨٠عاش من (تاونى، ريتشارد 

ؤمن       اعى م اعى، وفيلسوف اجتم مؤرخ اقتصادى واجتماعى إنجليزى، ومصلح اجتم
د مارس         .المساواةبمذهب  آما اشتهر بنفس القدر آمؤرخ وبطل من أبطال االشتراآية، وق

فى أدائه لهذين الدورين تأثيرًا مهمًا على علم االجتماع فى بريطانيا خالل فترة ما بعد الحرب 
ة ا ةالعالمي ام    . لثاني ادر ع اواة، الص ن المس يكية ع ه الكالس د أن مؤلفات ، )٢٧٥(١٩٢٠ونج

ام      ادر ع اب، الص ع باالآتس ع المول راث      )٢٧٦(١٩٣١والمجتم د الت اذج تجس ة نم ى بمثاب ه
ى   زى ف تراآية االنجلي ة واالش ا  . الفابي ة فلعله ه التاريخي هر أعمال ا أش أة  : أم دين ونش ال

مالية ام  )٢٧٧(الرأس ادر ع ام   ١٩٢٦، الص ادر ع ين، الص ل فىالص ، واألرض والعم
ام  )٢٧٨(١٩٣٢ ادر ع يمس األول، الص د ج ى عه ية ف ادية والسياس روعات االقتص ، والمش
بيل   . )٢٧٩(،١٩٦٢ ى س ا عل ذآر منه ا، ن ى آتبه االت الت دة للمق وفر اآلن مجموعات ع ا تت آم
ام       : المثال االت أخرى، الصادر ع ة ومق ال األمريكي اونى    . )٢٨٠(١٩٧٩حرآة العم ان ت د آ لق

ان  . الرأسمالية مسيحيًا ملتزمًا بعقيدته، األمر الذى يفسر لنا نقده للعناصر االستغاللية فى   وآ



 

  

افؤ الفرص،   المواطنةيرى أن  ة، والمجتمع المشترك   ، وتك ا أمور ضرورية     والجماعي آله
ا      روة ب ة واآتساب الث ات االجتماعي . لميراثالستئصال شأفة الالمساواة المرتبطة بنظام الطبق

ة تتطلب    ك اواة االجتماعي ه  -ما أن المس اواة واإلخاء       -فى رأي ة والمس ادئ الحري أن تكون مب
د الرأسمالية     . فعالة على مستوى العنبر فى المصنع   ده لتهدي د نق ة  ويع ا    للنزعة الفردي دا م نق

ق   (الحر   السوق  زالت له أصالته حتى اآلن، وآذلك نقده لمظاهر القصور فى نظام    ل خل مث
  ).على سبيل المثالفقر ال

  Taylor, Sir Edward Burnett       تايلور، سير إدوارد بيرنت

ن  ( ت م ام   ١٨٣٢عاش ى ع ى العصر    : )١٩١٧حت ى إل زى ينتم ا إنجلي الم أنثروبولوجي ع
دريس   ولى ت ن ت ان أول م ورى، آ االفيكت ة  األنثروبولوجي ة  االجتماعي ى جامع م ف ذا االس به

وم   و. ١٨٨٤أوآسفورد بدًا من عـام  ة،  يشتهر تايلور بأنه صاغ أول تعريف شهير لمفه الثقاف
ا ا بأنه ث عرفه ون، : "حي دات، والفن ة، والمعتق من المعرف ذى يتض ب ال ل المرآ ك الك ذل

بها        رى يكتس ة أخ ادات فردي درات أو ع ة وأى ق ادات االجتماعي انون، والع الق، والق واالخ
  ".اإلنسان بوصفه عضوًا فى مجتمع

ى  ايلور ف هم ت د أس ام  وق ذى صدر ع ة، ال ة البدائي ه الثقاف وير ) ٢٨١(١٨٧١آتاب ى تط ف
) التوتمية: انظر مادة(أدوات الدراسة المقارنة للدين، خاصة من خالل نظريته عن األنيميزم 

وآان تايلور من المؤمنين بالنظرية . حيث اعتبر األنيميزم بمثابة الشكل األصلى للدين البدائى
ابقة ال  ، واصفًا بعض جوانب التطورية الثقافة بأنها عبارة عن رواسب من مراحل تاريخية س

اء    تراتيجيات للبق ن اس ارة ع رى عب رًا بعض العناصر األخ ًا، ومعتب ا حالي ة له ن . وظيف وم
ذى        ار ال ى أن االختي دلنا عل عباراته الشهيرة فى هذا الموضوع أن تاريخ تطور المجتمعات ي

ز : "تمثل فىواجه آثيرًا من الشعوب آان ي ة   " االنقراض واج من الخارج أو   ال ذه الطريق وبه
يمكن التآخى مع جماعات آانت تمثل مصدرًا للتهديد، وذلك بفضل خلق التحالفات من خالل   

  . الزواج المتبادل معها

لقد آان تايلور رائدًا فى استخدام الحساب االجتماعى، أى استخدام اإلحصاء فى تحليل 
اليب  وقد أوضح باستخدام هذه ا.المجتمعات ع  -ألس باء  (أن تحاشى األصهار    -بشكل مقن األنس

د           ) أو األقارب بحكم الزواج ة بع ان اإلقام ار مك ى اختي د عل اء يعتم ات أو األبن من جانب البن
زواج ن        . ال ى اإلب ع أن يتحاش ن المتوق ة، فم ل الزوج د أه ة عن ت اإلقام إذا آان ريس(ف ) الع

زوج، فمن        د أهل ال ة عن ا إذا آانت اإلقام ارس البنت     أصهاره، أم ع أن تم ) العروس (المتوق
ذا  ى تفسير عادات           . سلوك التحاشى ه دم إل ايلور أن يتق ذه الشواهد استطاع ت ى أساس ه وعل



 

  

وقد أسهم هذا األسلوب فى التحليل، الذى . أخرى بما فى ذلك وجود بعض مصطلحات القرابة
ة،  فى تطوير    يعتمد على المزج بين مجموعة من الممارسات الثقافية المتباينة، أسهم  الوظيفي

  .التى أصبحت فيما بعد أبرز نموذج نظرى فى األنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية الحديثة

 Taylor, Frederick Williamتايلور، فريدريك ويليام 

أثارت -طور نظريات اإلدارة العلمية، مؤسس حرآة : )١٩١٥حتى عام  ١٨٥٦عاش من (
عاً  دًال واس ة الع  -ج أن دراس لب     بش ناعة الص دان ص ى مي ك ف ناعية، وذل اءة الص ل، والكف م

رن التاسع عشر      ات الق د  . األمريكية التى آانت تموج بالصراعات فى ذلك الوقت من نهاي وق
ى   استطاع تايلور أن يحرز شهرة على المستوى القومى فى أمريكا، ولكن عداءه للضوابط الت

ال،    ه العم ى    تمارسها النقابات على الجهد الذى يبذل ه إل ا أن ميل التكنوقراط  آم ان ب ى   اإليم وإل
الربح المادى قد أثار ضده قدرًا آبيرًا من المعارضة على المستويين السياسى والصناعى فى  

  .نفس الوقت

 Taylorism          التايلورية
  .اإلدارة العلمية، وتايلور: انظر

 Exchange             تبادل 
  ).تبادل الهدايا(نظرية التبادل، عالقة تهادى : انظر

 Social Exchange التبادل االجتماعى
  .نظرية التبادل: انظر

 Mutualism         نزعة تبادلية 
  .فوضوية: انظر

    Variance      التباين 
  .المادة التالية: انظر

 Variation (Statistical) )اإلحصائى(التباين 

ائص المجم  ة بخص وث اإلمبيريقي ن البح ر م زء األآب تم الج ات يه ات أو الكيان وع
ال أو       ائر الرج تم بس وث ته ك البح ة، أى أن تل االت الفردي يس بالح ة ول ة المجمع االجتماعي

اييس اإلحصائية   . النساء عمومًا، وليس برجل بعينه أو امرأة بالذات وهناك عدد آبير من المق
ى الك   االت ف ن الح ة م اط معين ات أو أنم الم المجموع تخدم لوصف مع ى تس ران الت ان لالقت ي

ع ى   .  المجم ا عل ى معظمه ز ف ع    وترتك دين أو توزي ائى الح ع ثن دالى وتوزي ع االعت التوزي



 

  

ويوفر لنا آل من   . ومنها يمكن تلخيص واشتقاق مجموعة من المقاييس اإلحصائيةبواسون، 
الوسط الحسابى، والمنوال، والوسيط مقاييس للنزعة المرآزية، وهى القيمة األآثر شيوعًا أو  

أما مقاييس التشتت فهى  . لتوزيع والتى تتطابق جميعها فى حالة التوزيع االعتدالىحدوثًا فى ا
د اس إحصائى واح ى مقي ام ف النمط الع ة ب ات المتعلق ز المعلوم ة لترآي وهى تتضمن . محاول

راف    يرى، واالنح دى العش ى، والم دى الربيع ات، والم ط، واالنحراف دى، والمتوس الم
اييس  دالى أن حوالى       . المعيارى، وهو أهم هذه المق ع االعت م خصائص التوزي % ٦٨ومن أه

انبى الوسط الحسابى            ى ج ارى واحدة عل ين وحدة انحراف معي من إجمالى الحاالت يوجد ب
د   % ٩٩٫٧٣تقع بين وحدتين من االنحراف المعيارى وما يقرب من   % ٩٥وحوالى  ى بع عل

انبى الوسط الحسابى        ارى من ج ارى   ويلخص االن . ثالث وحدات انحراف معي حراف المعي
للتوزيع قدرًا آبيرًا من المعلومات عن التشتت الكلى، ودرجة التجمع أو الترآيز حول الوسط  

اين        . الحالى ل التب يس تحلي ع، ويق ه خاصية التجمي ارى، ول والتباين هو مربع االنحراف المعي
ذه     طات ه ين متوس ات وب ن البيان ة م ى مجموع ة ف ات الفرعي ل المجموع اين داخ ة التب  درج

  .قياس، معاينة: انظر أيضا. المجموعات الفرعية

 Accounts    تبريرات 

  .معجم الدوافع، لغة الدوافع: انظر مادة

 Dependence, Dependency تبعية، اعتماد

ا، وهى         ا أو شئ م ى شخص م اد عل يشير هذا المفهوم إلى حالة من االرتباط واالعتم
ذات    ى ال اد عل ة االعتم س حال طلح يم . عك ذا المص ة   وه تخدامات متنوع تخدم اس ن أن يس ك

م  النمو االقتصادى، أما فى دراسة . ومتعارضة لدى مختلف االتجاهات فى علم االجتماع وعل
اع ة،  اجتم ة     التنمي دول النامي اد ال تخدم لوصف اعتم ة  -فيس ى للكلم المعنى الحرف ى  -ب عل

و  المدخالت واإلعانات التى تحصل عليها من الدول الصناعية المتقدمة، لكى  ذا  . تحقق النم ه
الخبراء أو المساعدات العسكرية      دعم ب ة، أو ال . االعتماد قد يأخذ شكل المساعدة المالية والفني

ر أصحاب  د اعتب ةوق ة التبعي أنه اإلضرار   نظري ن ش دًا م ل قي ة تمث ذه العالق رهم أن ه وغي
  . على المدى البعيدالعالم الثالث بالمصالح االقتصادية والسياسية لبالد 

ة          أما  ًا للكلم د مرادف ذا المصطلح يع إن ه ى ف ان "فى السياق الطب ر   ". إدم رتبط أآث وت
ات  بإدمان المخدرات صور االعتماد شيوعًا  ات  : انظر أيضاً  (والكحولي ا   ).شرب الكحولي آم

يًا            ى سياس ًا، او حت ًا أو مادي راد عاطفي اد األف ة اعتم ذلك لوصف حال يستخدم هذا المصطلح آ



 

  

رين ى آخ ذا ال. عل ى ه ار   وف ائج واآلث ول النت دة ح ات عدي وث ودراس ت بح دد أجري ص
ن      ى أزواجه ات عل ن الزوج د م ادى لعدي اد الم وعين، واالعتم ين الن ات ب ة للعالق االجتماعي

ة  : انظر أيضًا). وبصفة خاصة إذا آن غير مشتغالت فى وظيفة بأجر( آومبادرازجو، وعالق
  .الولى والتابع

 Dependency Theoryالتبعية) نظرية(

ل دول  م رى أن فش ى ت ات الت ن النظري ة م ثجموع الم الثال تويات  الع ق مس ى تحقي ف
  .مالئمة ومتواصلة من التنمية إنما يرجع إلى تبعيتها للدول الرأسمالية المتقدمة

التى تقول إن لنظرية التحديث وقد تطورت نظريات التبعية لمواجهة المزاعم المتفائلة 
ة  بمقدور دول العالم الثالث أن تلحق ة أن     .برآب الدول المتقدم ة التبعي د أصحاب نظري إذ يؤآ

ديها   للمجتمعات الغربية مصلحة فى الحفاظ على وضعها المتميز بالنسبة للدول النامية، وأن ل
ات ك اإلمكاني ق ذل ة لتحقي ة والتكنولوجي ة . المالي دمت مجموعة من المعالجات المختلف د ق وق

ة،        لطبيعة العالقة بين آل من الدول المتقد ة التبعي ام لنظري ة فى داخل اإلطار الع مة والمتخلف
ود   ك حول الرآ در فران ه جون ة أندري ن نظري دءًا م ائض"ب تنزاف الف ن " (واس أ م ى تنب والت

ة من التصنيع       ق مستويات معقول ى تحقي ) خاللها فرانك خطأ بعدم قدرة دول العالم الثالث عل
ادًا  إلى النظريات ذات الميول التشاؤمية الحذرة التى  تنبأ أصحابها بحدوث قدر من النمو اعتم

  .على عالقات التبعية المشترآة للغرب

الم        و ع ك، وه ه فران ذى قدم ك ال ة ذل ة التبعي ى نظري هامات ف رز اإلس ك أن أب والش
ارة       رويج العب ياغة وت ى ص و صاحب الفضل ف ة، وه ى التنمي انى متخصص ف اد ألم اقتص

ية،    ، ليصف ما اعتبره"تنمية التخلف"الشهيرة  دول الهامش ا اقتصاديات مشوهة وتابعة فى ال
دول  ك ال طلح فران ب مص ع"أو حس دمًا" التواب ر تق ز األآث ه . للمراآ ى آتاب ب ف د ذه فق

أن  )٢٨٢(١٩٦٩، الصادر عام "الرأسمالية والتخلف فى أمريكا الالتينية:"المعنون ، إلى القول ب
ى ي وائض الت الرآود ألن الف ه ب وم علي الم الثالث محك مالية الع دول الرأس ا ال تأثر به ا تس حققه

ات  ى      . المتقدمة، من خالل مؤسسات مثل الشرآات المتعددة القومي د أصر فرانك نفسه عل وق
ت  مالية، وتبن ع الرأس التها م ت ص و إال إذا قطع ق النم ن تحق ة ل دول النامي أن ال ول ب الق

  .استراتيجيات اشتراآية للتنمية خاصة بها

ة مبالغ ة التبعي ب نظري اذ بعض  ويعي ل االقتصادية، واتخ ى العوام د عل ى التأآي ا ف ته
وائض     تنزاف الف رة اس ى فك ادًا عل ًا اعتم ًا جبري ياغاتها طابع اح (ص تخالص األرب أى اس



 

  

وى ) واالستيالء عليها ك     .من الدول األقل نموًا لصالح الدول األغنى واألق ز مع ذل ا تتمي ولكنه
دولى للتنمي       د ال ى البع اه إل ين        بأنها لفتت االنتب وة ب ات الق ى بساط البحث عالق ة وطرحت عل

دول ل  . ال ؤخرًا يمث اح م راز النج ى إح درتها عل دة وق دول الصناعية الجدي ور ال ر أن ظه غي
ق    ا أن تحقي ة، وتكشف لن ة التبعي ا نظري نهض عليه ى ت ية الت روض األساس ديًا لصدق الف تح

ة، األمر     ا      النجاح مؤخرًا فى التصنيع آان ممكنًا فى ظل ظروف معين ى حاجتن دل عل ذى ي ال
الم الثالث         ة الع اول قضية تنمي كاًً فى تن ة وتماس ادة   . إلى مدخل أآثر حنك م  : انظر أيضا م عل

  .اجتماع التنمية

 Clientelism, Client -Patron Relationship ، عالقة التابع والولى)للولى(التبعية 

  .عالقة الولى والتابع: انظر

 Status Crystellization تبلور المكانة

كى    ارد لينس ى جيره اع األمريك الم االجتم كه ع طلح ص ه ( Lenskiمص ى مقال ف
ون ة : "المعن ور المكان ة  : تبل ى للمكان ر رأس د غي م   "بع ة لعل ة األمريكي ى المجل ور ف ، المنش

ة وقد ذهب لينسكى إلى أن عدم االتساق فى خصائص     )١-٢٨٣().١٩٥٤االجتماع، عام   المكان
اعى     يؤدى إلى غموض المكانة، ا وتر االجتم ًا من الت وم   . ألمر الذى يسبب نوع ر أن المفه غي

ة          افر أو عدم اتساق المكان ى مظاهر التن ا إل ات، وإنم نفسه ال يشير إلى الخصائص او التوقع
رد   ا الف عر به ى يش رون    . الت اء آخ ده علم ن بع اء م م ج ورج  (ث ل ج انزمث تعانوا  )هوم فاس

ة، ور   ا بمفهومى   بمفهومى تبلور المكانة وتكامل المكان ان بطوهم والجماعات  النسبى   الحرم
  .فأبرزوا بذلك أهميتها جميعًا بالنسبة لموضوع العدالة االجتماعية المرجعية، 

ا        ى أوروب اع ف م االجتم ات عل ى آتاب د، ف ا بع ة فيم ور المكان بح موضوع تبل م أص ث
دزيميرز فسلوفسكى     ل ول ه  ( W. Wesolowskiالشرقية، مث ات، وال : انظر آتاب شرائح  الطبق

ه مدرسة رئيسية        )٢-٢٨٣(١٩٦٦الطبقية، والقوة، الصادر عام ة أساس نشأت حول أصبح بمثاب
الهيبة وعمد أولئك العلماء إلى مؤشرات المكانة، مثل .االجتماعىالتدرج الطبقى من مدارس 

ة  (، لمحاولة قياس درجة تبلور المكانة والدخل، والتعليم، واإلثنية المهنية،   )أو اتساق المكان
ًا        الجماعات  أو األدوار، بمعنى ما إذا آان األفراد، أو  درجيًا وفق ًا ت ترتب بشكل متسق ترتيب

ة،   لمجموعة من معايير المكانة، وارتباط المهن ذات المستوى العالى من الهيبة بمرتبات عالي
وتر            . وهكذا ية، والت دور، والصحة النفس ى صراع ال ا عل ة آثاره ور المكان ة تبل وتكون لعملي

  .الجتماعى، خاصة إذا وعى األفراد بمشكلة عدم اتساق المكانةا



 

  

يوعية         دول الش ى ال اع ف اء االجتم اه بعض علم ذا االتج ى ه د تبن ابقًا(وق الل ) س خ
اعى        م االجتم اول مدى الظل ام ببحوث تتن أو (الستينيات والسبعينيات، وذلك فى محاولتهم القي

اواة ل   ) الالمس ى ظ ودة ف تراآية الواقالموج ة، االش وع   عي ى موض وض ف ة دون الخ الطبق
ا     راب منه ى يحظر االقت ة نظرهم    . االجتماعية، الذى آان يعد من المحرمات الت وآانت وجه

ى     د، ف د فق ى ق مونه المارآس ة بمض ة االجتماعي وم الطبق دد أن مفه ذا الص ى ه ة ف العام
اود   ولكن يم  . فرص الحياةالمجتمعات الشيوعية بعد الثورة، قدرته على التحكم فى  كن أن تع

الظهور أوضاع اجتماعية تشمل خصائص المكانة، التى قد تكون غير متسقة أو متبلورة، فى 
نظم  . صورة مكانات متسقة ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى انبعاث التدرج الطبقى االجتماعى الم

  .االجتماعىاالنغالق أو المحدد، األمر الذى يؤدى فى النهاية إلى 

 Role - Taking    تبنى الدور

  .دور: انظر

 Cross-Tabulation-Cross Classification تبويب مزدوج، تصنيف مزدوج

  .جدول التوافق: انظر

 Diachrony ) تسلسل تاريخى(تتابع 

  .سوسير، والبنيوية فرديناند دى: انظر

 Ecological Succession تتابع بيئى

ار  ى إط تخدم ف طلح يس رية مص ا الحض ى إحاإليكولوجي ارة إل ة لإلش الل مجموع
مسيطرة أو نشاط مهيمن محل مجموعة أخرى او نشاط آخر، وذلك نتيجة غزو الفريق األول 

انى   ق الث يم الفري ر. إلقل ا     : انظ ا، اإليكولوجي ز، اإليكولوجي دة المرآ اطق المتح ة المن نظري
  .الحضرية

 Acculturation  )تكيف ثقافى(تثقف 

  .التمثل، التمثيل: انظر مادة

 Agribusinessية    التجارة الزراع

ة       ى الزراع د عل م تعتم رة الحج تثمارية آبي روعات اس ماليةمش ناعات  الرأس والص
ة  ة (الغذائي دات الزراعي رية والمع دات الحش مدة، والمبي تج األس ن  )وتن ر م م بكثي ى تتس ، وه



 

  

ة األخرى تخدام . خصائص الصناعات المتقدم ال، اس بيل المث ى س ذه الخصائص عل ومن ه
م والتكنول ع         العل ى الواس ى والرأس ل األفق ر، والتكام اج الكبي ات اإلنت ة، وتقني ا المتقدم وجي

ود          . للعمليات والمؤسسات رتبط بعق دة، ت ة المجم اج األطعم ذا نجد أن إحدى شرآات إنت وهك
اج      وتر فى تخطيط االنت طويلة األجل مع عدد من المزارع الكبيرة التى تستخدم أجهزة الكمبي

ًا وف  ًا دقيق زود    المتخصص تخصص ا تت زراع ذاته ذه الم ين أن ه ى ح واردة، ف ات ال ًا للطلب ق
دورها            ة ب ر العضوية والمدخالت األخرى من شرآة مملوآ باحتياجاتها من المخصبات غي

ى         . لتلك المنتجة لألطعمة المجمدة ة عل أثيرات التجارة الزراعي ل ت اقش ريتشارد ميري د ن ولق
ام    الزراعة الراديكا: الواليات المتحدة فى مؤلفه ة، المنشور ع ذلك سوزان   )٢٨٤(١٩٧٦لي ، وآ
ون   ا المعن م  : أنظر أيضاً  ). ٢٨٥(١٩٧٦، "آيف يموت النصف اآلخر    : "جورج  فى آتابه عل

  .االجتماع الريفى

 Religious Innovation  التجديد الدينى

د   ا من التجدي د نوع ة يع دات الديني يم أو المعتق ة أو التنظ ة الديني ى الممارس ر ف أى تغي
دينى الم   .ال ية آاإلس ة األساس ان العالمي يحيةفاألدي ن   والمس دة م ات معتم ت مجموع د آون ق

راث المقدس    د     . المعتقدات والعادات والممارسات التى تعد جزءًا من الت إن التجدي ا ف ومن هن
راث   ) األصولية (الدينى ينظر إليه على أنه نوع من االبتعاد عن األرثوذآسية    د للت ه تهدي . ألن

د   ر    وألن التجدي ة غي ان بالطبيع ين اإليم ًا ب وترًا دائم اك ت ا نجد أن هن دينى أمر حتمى، فإنن ال
ى    راث األرثوذوآس رة للت ولى(المتغي ى     )أو األص واقعى ف اعى ال ر االجتم ين التغي ، وب

  .االنشقاق:انظر أيضًا. التنظيمات الدينية

 Gentrification تجديد وتحديث قلب المدينة

د الفيزيقى     تطوير اإلسكان المتهالك الذى ك التجدي يقع فى قلب المدينة عادة، بما فى ذل
واستبدال الجماعات عالية الدخل بالمهن ذات المكانة المنخفضة، وبالتالى تغيير نظام االنتفاع 

ى ملكي  ار الخاص إل ن اإليج زلباألراضى م تخدم المصطلح . ة المن د اس ن ولق رة م ألول م
ذى  : لندن: روث جالس فى آتابهاخالل عالمة االجتماع الحضرى البريطانية  معالم التغير، ال

  )٢٨٦(.١٩٦٤صدر عام 

 Experiment, Experimental Methodتجربة، تصميم تجريبى، المنهج التجريبى 

ة     : انظر مواد ة، تجرب ائم بالتجرب ضبط تجريبى، جماعة ضابطة، تأثيرات الباحث الق
  .ميدانية، تجربة طبيعية



 

  

 Natural Experiment تجربة طبيعية

ة ال ى   تجرب تحكم ف ا ال تم فيه تقل ي ر المس ًا   المتغي ر تلقائي ه يتغي ل إن كل مصطنع، ب بش
أثير    بصورة طبيعية من حيث مستواه أو وجوده، بحيث يمكن استخدام هذه التغيرات فى رصد ت

ر أو عدة      ره على متغي رات تابعة  هذا المتغير ومحاولة تحديد أث ذه      .متغي ل ه ومن الجلى أن مث
ا، عن     الدراسا ت نادرة أو يقل وجودها فى علم االجتماع، على الرغم من أن دراسة جون جافنت

ون      ال األبالش والمعن وة   ال"الخضوع والتمرد بين عمال صناعة الفحم فى جب دان الق وة وفق ، "ق
وعلى وجه القوة، ، والتى تبحث فى تأثير التباين التاريخى فى عالقات )٢٨٧(١٩٨٠الصادر عام 

رة   )قوة المجتمع المحلى:انظر(التحيز  الخصوص تعبئة شامًال فى ذلك مؤسسات األعمال الكبي
  .فى المجتمعات المحلية، تقف شاهدًا على هذا النوع من الدراسات

 Demonstration Experiment تجربة للبرهان

ى للبحث        ى التصميم التجريب د بشكل فضفاض عل . نمط من سياسات البحث التى تعتم
ة تط   ذه الحال ى ه ين،         ف ان مع ى مك دة ف ة الجدي راءات البحثي ات أو اإلج ض السياس ق بع ب

م       ة ل ع أخرى مماثل آالمصنع أو المدرسة، ثم تجرى مقارنة اآلثار الناتجة باألوضاع فى مواق
. تطرأ عليها مثل هذه التغيرات، وذلك بهدف توضيح مزايا التغيرات التى تم اختبارها بالفعل 

  .الضبط التجريبى: انظر أيضًا

 Field Experimentجربة ميدانية ت

ة  ى الموقف  تجرب ا ف تم إجراؤه ى"ي ة  "الطبيع ى التجرب ال ف ى عكس الح ك عل ، وذل
ا   . المعملية، فإن الموقف ال يتم خلقه بواسطة الباحث بيًا طالم وتعد التجارب الميدانية نادرة نس

ى  المواقف التى يكون  التدخل التجريبى فيها مجديًا وأخالقيًا فيد أن تحد ى نفس الوقت أمر عل
تم  . جانب آبير من الصعوبة وألنها أقل اصطناعًا من التجربة المعملية، فإن المتغيرات التى ي

يرًا فى أغلب             رًا عس ا أم ائج من ورائه ر بنت م يكون الظف التحكم فيها تكون أقل عددًا، ومن ث
وال ي       .األح اترين حك ف آ ر مؤل ددة انظ ة مح ة أمثل يل ومناقش ن التفاص د م ميم لمزي م، تص

  .)٢٨٨(١٩٨٧البحوث، الصادر عام 

 Labour Market Segmentaionتجزؤ سوق العمل          

ة  رى النظري دة، ت ل  االقتصادية الكالسيكية الجدي وقًا للعم اك س ا، أن هن ى جوهره ف
ذا السوق              دار ه بعض، وي دخلون فى منافسة مفتوحة مع بعضهم ال ائعين ومشترين ي يضم ب

روق   . طريقة التى تدار بها األسواق األخرىبصفة عامة بنفس ال ولكن هناك بالطبع بعض الف



 

  

تالف ه االخ اً  . وأوج ًا تام ة تجانس لعة متجانس يس س ل ل م  : فالعم ى أذواقه ون ف ال يختلف فالعم
ن         ة ع آت المالي يلهم المكاف ن تفض ًال ع ل، فض ات العم ى أوق راغ عل ات الف يلهم ألوق وتفض

م يخ  . ت غير الماليةآالمكاف ا أنه ون فى   آم ال البشرى،   تلف يم     رأس الم ى التعل اقهم عل وفى إنف
رة   ل والخب ارات العم ين مه دريب، وتحس ل    . والت ل تحلي ذا، يظ ل ه ن آ رغم م ى ال ن عل لك

  .المعروض من العمل والطلب عليه ممكنًا إذا نظرنا إلى العمل فى مجموعه

وذج الخاص  ذا النم دقيق بمرور الوقت  بسوق العملوتعرض ه ديل والت بحيث للتع
ون          ال، يعمل ى سبيل المث اء، عل اء ومصممى األزي أصبح قادرًا على أن يفسر آيف أن األطب

تالف     ام االخ ها تم ن بعض ة ع واق مختلف ل أس رد    . داخ انى ألف اد البريط الم االقتص ان ع وآ
رن    مارشال ات الق أول من قدم فكرة الجماعات غير المتنافسة داخل سوق العمل خالل ثمانيني

ة،        و. التاسع عشر ا الحدود المهني ذا السوق بأنه قد أمكن تعريف أهم الحدود الفاصلة داخل ه
  .والجغرافية، والصناعية

اين والتخصص،      تقسيم العمل  فأسواق العمل المهنية تنشأ بناء على  دل التب د مع وتزاي
رًا و             ًا آبي ة اختالف ارات مختلف اج مه ى تحت ين المهن الت ال ب ال عن االنتق ًا  إمع عجز العم نفاق

ال،      . اليًا على التدريب والمؤهالتع ى سبيل المث اء والممرضات، عل يشكلون أسواق   فاألطب
آلية، على الرغم من آونهم يعملون جنبًا إلى جنب داخل نفس المؤسسات   عمل مهنية مختلفة 

رة          - ى من المؤهالت والخب د الحد األدن ة من خالل تحدي وعن طريق تقييد الدخول إلى المهن
يمكن لم يشغلون هذه المهن أن يتحكموا فى المعروض من العمل وأن يحسنوا المطلوبة مثًال، 
  .من أجورهم

ة     ة المكاني ة (آما يمكن تحديد سوق العمل من الناحي ال    ، حيث ال )الجغرافي يستطيع العم
رة     وال اليف آبي ذلك تظل    . أصحاب العمل االنتقال إلى مكان آخر دون أن يتجشموا تك ونتيجة ل

ة دا ور مرتفع ن      األج ر م دد آبي ال، ع بيل المث ى س د عل دما يوج ى عن رى، حت دن الكب ل الم خ
ة  ويستخدم مصطلح سوق العمل المحلى عادة لإلشارة        . المتعطلين فى مناطق أخرى من الدول

  .آإحدى المناطق الصناعية أو البلدات أو المدن- إلى سوق العمل داخل مكان معين 

ال فى بعض الصناعات     وتظهر أسواق العمل الصناعى عندما يتطلب أصحا ب األعم
ال أطول    عماًال ذوى مهارات خاصة أو مجموعة من المهارات، ويسعون إلى االحتفاظ بالعم

دريب     ى الت ولهم عل د حص ة بع رة ممكن وليس،     . فت باط الب ال، لض بيل المث ى س ن، عل ويمك
ة   ل الدول ة داخ اطق المختلف ر المن وا عب اجم أن ينتقل ال المن دنيين، وعم وظفين الم دى والم ، ل

ى نفس       م، ويحصلون عل أصحاب عمل مختلفين، حيث يمارسون نفس المهارات داخل عمله



 

  

  .شروط العمل أو على شروط مماثلة للمعمول به فى الصناعة

ات      لقد تطورت الفكرة الخاصة بالجماعات غير المتنافسة بشكل أفضل، داخل النظري
ة صياغتي  .التى تندرج تحت مسمى نظرية تجزؤ سوق العمل    ة   وثم ذه النظري يتين له : ن أساس

ى  ائى     : الصياغة األول ة سوق العمل الثن ة  )أو المجزأ (نظري ة سوق   : ، والصياغة الثاني نظري
وقد طّور هاتين الصياغتين، داخل الواليات المتحدة األمريكية، بيتر دورنجر  . العمل الداخلى

ا ى آتابهم ود ف ل بي وى العامل: ومايك ل الق ة وتحلي ل الداخلي واق العم ام أس ادر ع ة، الص
ابهم        )٢٨٩(١٩٧١ د جوردون فى آت ل ريتشارد إدواردز، ومايكل رايش ودافي : ، وغيرهما مث

ام    ادر ع ل، الص وق العم زؤ س م    )٢٩٠(١٩٧٥تج ى دع ة ف وث اإلمبيريقي همت البح ا أس ، آم
اتين الصياغتين  اتين   . وتطوير ه ين ه ع ب د تطور إطار نظرى واحد يجم ا فق ا فى أوروب أم

  :نموذج واحد، على نحو ما هو موضح فى الشكل التالى الصياغتين داخل

ين          ى، ب توى التحليل ى المس ام عل د االنقس ائى لتحدي ل الثن وق العم ة س دى نظري وتتص
ا      وطنى وهم القطاع األولى والقطاع    : قطاعين متمايزين داخل االقتصاد وداخل سوق العمل ال

تالف         ام االخ ف تم ام مختل ا بنظ ل منهم م آ ث يتس انوى، حي ة   الث ائص العمال ور وخص لألج
وعين من سوق العمل            . والعمليات المختلفة ين هذين الن ة أن حراك العمل ب ذه النظري وترى ه

ين   : يكون محدودًا جدًا فى الحاالت العادية ون مكبل فالحقيقة أن العمال  داخل القطاع الثانوى يظل
ثًال، ويحصلوا على مؤهال        ة، م دخلوا الجامع م ي ويتسم القطاع   . ت أعلى داخل هذا القطاع إذا ل

انوى بانتشار  ة، الث ة الجزئي ة والبطال ا أنالبطال ال ال آم ارات منخفضة،  األعم تتطلب إال مه
اء ممارسة العمل     بيًا أثن ل عوائق حراك العمل داخل      . وتدريبًا أقل نسبيًا، ويمكن تعلمها نس وتق

ؤدى إلى عدم       فألن العمل داخل هذا القطاع غير جذاب وغير مجز،. القطاع الثانوى إن ذلك ي ف
ال        ين أعم ال ب ل العم الرغبة فى البقاء، ومن ثم نجد مستويات عالية من تغيير العمل، حيث ينتق

ين  ل مختلف ة وأصحاب عم روط    . مختلف ى ش ئ إال أدن ادة، والتهي ور منخفضة ع ون األج وتك
ال       . وظروف العمل زهم على األعم ة األ  ” السيئة “ويختلف المنظرون فى ترآي جور  من ناحي

والظروف المرتبطة بها، أو الترآيز على العمل الذى ال يتطلب مستوى عاليًا من المهارة، أو ما 
داً            ًا بعي ة اختالف ات عمل مختلف انوى يتسم بثقاف ا  . إذا آان آل من القطاع األولى والقطاع الث أم

ى  ال ) األساسى(القطاع األول ى واألعم ى واألوضاع األعل تويات األعل ادة المس ذات  فيضم ع
ل     روف العم روط وظ ون أفضل ش ل يتيح ع أصحاب عم ور األفضل م ز بعض  . األج وترآ

ذه األسواق   ا  . الصياغات النظرية األخرى على أسواق العمل المهنية التى تقيد الدخول إلى ه آم
ون       ذين يعمل ترآز صياغات أخرى على أسواق العمل الصناعية وخصائص أصحاب العمل ال



 

  

ا   وينقسم. داخل هذه األسواق وتلقى  . سوق العمل الثانوى إلى طبقتين إحداهما عليا واألخرى دني
ة    ى النظري وء عل ة الض ة والثانوي ات األولي ة بالقطاع ادية الخاص اهيم االقتص ذه المف ه

درج االجتماعى والحراك االجتماعى السوسيولوجية الخاصة   ا   بالت ات وتجمع بينهم ين الطبق ب
ة أسو   . أوجه شبه قوية ا نظائر شديدة الشبه بالمناقشات        آما نجد أن نظري ة له اق العمل الداخلي
ة داخل العمل   : السوسيولوجية لـ . بلقنة أسواق العمل واإلقطاع الصناعى، وقضيته حقوق الملكي

ا           ن ارتباطه ر م اع أآث اء االجتم ل بعلم وق العم زؤ س ة تج رتبط نظري اد  وت ة االقتص بنظري
ا مهدت أل  )االقتصاد الحر  : انظر( الكالسيكى ددة التخصصات حول أداء سوق      ، آم بحاث متع

  .العمل لوظائفه

ة أو المصنع، حيث تتحدد        ويعد سوق العمل الداخلى وحدة إدارية، تشبه الوحدة اإلداري
ة   واإلجراءات مستويات العمالة واألجور بناء على مجموعة من القواعد   ة الداخلي وهو  . اإلداري

اخل النظرية االقتصادية التقليدية، حيث تخضع   يختلف اختالفًا تامًا عن سوق العمل الخارجى د
لكن . عمليات تحديد األسعار والمخصصات وقرارات التدريب للعديد من المتغيرات االقتصادية

ذ         ا من خالل مناف ال بينهم ثمة ارتباط بين السوق الداخلى والسوق الخارجى، حيث يمكن االنتق
دخول والخروج ة لل ال داخل السو. معين ا أن األعم أهلوا  آم ذين ت ال ال غلها العم داخلى يش ق ال

ل دخول عن طريق الترقى أو التحوي أى عن . لل داخلى بمن ال داخل السوق ال ا تكون األعم آم
وثمة منظور تحليلى آخر يرآز على       . اآلثار المباشرة للقوى المنافسة داخل السوق الخارجى   

ا ال         ذى يحدد المزاي داخل والخارج، ال ة ال ة داخل     التحليل فى ضوء ثنائي مرتبطة بأوضاع معين
  .سوق العمل، أو أنماط أصحاب العمل، أو الصناعة

ة  ة األوروبي وك للجماع دج وم ا لفري ة أجراه ى دراس ا(وف ى آتابهم ات تجزؤ : ف نظري
ام    ل، المنشور ع ة داخل تصنيف   )٢٩١()١٩٧٩سوق العم ذه المواقف النظري اج ه حاوال إدم

 فاألعمال داخل. آما هو موضح فى الشكل السابق رباعى ألسواق العمل تبعًا لنوع المؤسسة،
ة داخل المؤسسة، وهى       القطاع الداخلى األولى هى تلك األعمال التى ترتبط بالوظائف الثابت
ة العمل فى          ارات خاصة بطبيع ى مه األعمال التى تحتاج إلى تدريب طويل داخل العمل وإل

ة ى   . المؤسس رص الترق ان، وف ال باألم ذه األعم م ه ا تتس تقبل المضمون، آم دة، والمس الجي
ى      ة األعل آت المادي ار والمكاف ة االختي ن حري ع م دى أوس ى   . وم ل الحرف اج العم ويحت

تم     ا ي ًا م المتخصص إلى مهارات مهنية خاصة أآثر من احتياجاته إلى مهارات إدارية، وغالب
زة   للقطاع   الحصول عليه وفق عقد أو وفق نظام تعاقد يتواله المستخدم نفسه، وهى أمور ممي

أما القطاع الثانوى الخارجى فيقدم األعمال التى تحتاج إلى . الخارجى من سوق العمل األولى



 

  

د    ئولية،  وعوائ مستوى منخفض من المهارة، آما ال يتيح سوى قدر قليل من االستقالل والمس
.  منخفضة وغير مستقرة،  وظروف عمل قاسية، بما فى ذلك العمل المؤقت والعمل الموسمى

دريب           بي ى بعض الت اج إل ى تحت ة، والت ل مرتب ال األق داخلى األعم انوى ال نما يوفر القطاع الث
ويوضح النموذج آيف أن االنتقال بين القطاعات  . أثناء العمل، وتتسم باألمان وفرص الترقى

ر، وال     ة األم ى حقيق ر وارد ف ة غي ة الخارجي ات الثانوي ة والقطاع ة الداخلي دث إال  األولي يح
التغيرات فى       بدرجات وا ًا ب ة، ويكون محكوم تجاهات مختلفة للحرآة بين القطاعات المتقارب

  .رأس المال البشرى، واستجابة أصحاب العمل للبيئة االقتصادية المتغيرة

ة،  ات اإلثني رأة، واألقلي ات الصناعية أن الم ة عن المجتمع وتكشف البحوث اإلمبيريقي
انوى  والعمال المهاجرين يترآزون داخل سوق العمل ة     . الث العلوم االجتماعي تغلين ب لكن المش

يختلفون حول ما إذا آان يجب على التحليل اإلمبيريقى أن يرآز على العمال، أو األعمال، أو 
ذه            ن ه د م ن واح ر م ى أآث ناعات، أو عل ل، أو الص اآن العم رآات، أو أم ن، أو الش المه

ى مجال الفكر      ) أو القطاعات ( لقد دخلت مفاهيم أسواق العمل . العناصر ة إل ة والثانوي األولي
ل  ان داخل العم ون بأم ذين يتمتع راد ال ى األف ل األول ى سوق العم ائد، حيث يعن دى الس التقلي
ا    د به ى توج رى والصناعات الت رآات الكب ام، والش اع الع دة داخل القط ل جي وبظروف عم

ى صغار        . آيانات نقابية قوية ذا الفكر فيعن انوى فى ه ال،   أما سوق العمل الث أصحاب األعم
ل        ة مث غيرة ومتنافس ناعات ص ا ص م بأنه ة، وتتس ات قوي ا نقاب د به ى اليوج ات الت والقطاع
. صناعات التجزئة، حيث ظروف العمل أقل أمانًا، وظروف العمل واألجور هى األشد قسوة  

  .الجيش االحتياطى لعمال الصناعة: انظر أيضا

 Externalizationتجسيد، تبرير   

اع من    مفهوم يستخدمه وجيين علماء االجتم لوصف   المارآسيين وبعض   الفينومينول
ة    . الكيفية التى من خاللها يطبع البشر أفكارهم ورؤاهم على العالم الخارجى  ك، وجه ومن ذل

ا  ع   : "النظر التى عرضها بيتر برجر وتوماس لوآمان فى آتابهم اعى للواق ، "التشكيل االجتم
يد  جدلية عمليات االجتماعية باعتبارها عمليات ، حيث تناوال ال)٢٩٢(١٩٦٦الصادر عام  للتجس

  .والتبرير

 Reification  )اعتبار المجرد شيئًا ماديًا(التجسيد 

ارة    و بعب هو خطأ النظر إلى شئ مجرد على أنه شئ مادى، ونسبة قوى سببية إليه، فه
ا   ومن أمثلة ذلك التعامل مع  . أخرى خطأ التشييئ فى غير موضعه ا   لىنموذج أو نمط مث آم



 

  

ية،  . لوآان وصفًا لفرد أو مجتمع واقعى اغتراب ويرتبط التجسيد، فى رأى النظرية المارآس  ب
املتهم آبشر      دًال من مع د  . الناس عن العمل ومعاملتهم باعتبارهم موضوعات لالستغالل ب وق

ة         ان مختلف اتش، ولكن المصطلح اتخذ مع ورجى لوآ شاع استخدام هذا المصطلح على يد جي
  .س الفكرية المارآسية المختلفةفى المدار

 Aggregate (Collectivity)  )آيان جمعى(تجمع 

داف   ن األه در م ديها ق د يتصرفون آجماعات ل ذين ق اس ال ن الن رة م مجموعات آبي
ة       ر منظم ة غي ات جمعي ك آتجمعات أو آيان ى سبيل   . المشترآة، ولكنهم يتصرفون مع ذل فعل

ان جمعى        المثال يمكن أن يوصف جمهور المشاهدين أ    ه تجمع أو آي اس بأن و الحشد من الن
ة   ات االجتماعي ى وجود نمط ثابت من العالق ى التنظيم أو إل رون إل ا أن أعضاءه يفتق . طالم

ويستخدم المصطلح أيضًا بمعنى أآثر عمومية لإلشارة إلى البحوث أو التحليالت التى تتعامل 
ة عن      مع البيانات غير التفصيلية، وهى تلك التى تتكون من إح ات عام ر عن بيان صاءات تعب

ة    ات االجتماعي ات أو الفئ ر      (الجماع خاص، أو األس ن األش ددة م اط المح ل بعض األنم مث
ال  بيل المث ى س رآات عل ية أو الش د خصائص  ) المعيش ا تحدي ذر فيه ن المتع ى يصبح م والت

لجمعى  السلوك ا : انظر أيضاً  ). هل هى فرد أو أسرة معيشية أو مشترآة  (الوحدة المستجيبة 
  .والبيانات الجزئية

 Urban Agglomeration تجمع حضرى

  .مجمع حضرى: انظر

 Alliance Theory التحالف) نظرية(

ترتبط هذه النظرية بصفة عامة باسم األنثروبولوجى البنائى آلود ليفى شتراوس، وهى تذهب 
ي   ل  ) األصول (ة إلى القول بأنه فى أنساق القرابة تعد المواريث واستمرارية األنساب الرأس أق

وعالقات التبادل الودى والتبادل التى تنشأ عن التزاوج ) التحالفات(أهمية من الروابط األفقية 
  .بين جماعتين مختلفتين

 Reflexive Modernization  )تأمل التحديث(التحديث االنعكاسى 

ة تحول  ى آيفي ه إل ك ليشير ب رش بي انى أول اع األلم الم االجتم ذا المصطلح ع صك ه
ى أن   ة إل ة المتقدم ا "الحداث ل ذاته ى أن "تتأم ا  : "، بمعن وير التكنولوجي وعات تط موض

ة والمجتمع والشخصية    (واستخدامها  ى جانب قضايا      ) فى أمور الطبيع أصبحت تتضاءل إل



 

  

تخدمة،    ات المس ة للتكنولوجي ة أو المحتمل اطر الفعلي ع المخ ل السياسى واالقتصادى م التعام
ك  بمعنى العمل على اآتشاف ها، أو التحكم فيها، أو اإلقرار بوجودها، أو تجنبها أو إخفائها، آتل

ون  (المخاطر التى حدد بعضا منها على وجه التحديد  مجتمع المخاطر   : وذلك فى آتابه المعن
  .)١-٢٩٢_) ١٩٩٢نحو حداثة جديدة، الصادر عام : 

و  ويرى ترتيب بيك لمراحل التغير االجتماعى أن الحداثة البسيطة مراد المجتمع  فة لنم
ه  . فة لظهور ما أسماه مجتمع المخاطروالحداثة االنعكاسية الجديدة مراد الصناعى،  ويقصد ب

ى أساس       تند إل ين المس ل  (المجتمع الذى عمل فيه نمو المعرفة على خلق حالة من عدم اليق مث
ة  ة للتخفيف من ا        ) مخاطر الكارثة البيئي رة العلمي ى الخب اد عل د االعتم ى   بحيث تزاي ار الت آلث

ا فى األساس       . نجمت عن التطبيقات السابقة للعلوم  ان المجتمع الصناعى مهتم وعلى حين آ
السلع وتوزيعها، نجد أن مجتمع المخاطر يتمحور حول إدارة الشرور واألضرار أو       بإنتاج

ة  . األخطار وتوزيعها  ة (وال يقتصر األمر على األضرار المرتبطة بالمخاطر المادي ) الطبيعي
ى األنشطة           ا ة عل ار المترتب ذلك اآلث ا يشمل آ ة، وإنم ات التكنولوجي ق العملي لناجمة عن تطبي

اطر     ة بالمخ ة المفعم ات االجتماعي ة والعالق ن    . التنظيمي زيج م ى م ية ه ة االنعكاس فالحداث
أنها   االستمرار واالنقطاع الذى يتضح فى النقد العلمى الذى تمارسه حرآات الخضر، ومن ش

ى  ) "آثقافة الطبقة واألدوار األسرية " (العقل الجمعى أشكال"تفكك وتداعى أن تعمل على  الت
  ".تعتمد عليها وتستهدى بها النظم والمؤسسات االجتماعية والسياسية فى المجتمع الصناعى

ة تفكك الوحدة غي       ويزيد بيك رؤيته تلك تحديدا  فيقول إن الخمسينيات قد شهدت بداي
ى         المستقرة للخبرات الحياتية ة، والت ا نظام السوق وصاغها نظام المكان المشترآة التى خلقه

دريجيا،     . لخصها ماآس فيبر فى مفهوم الطبقة االجتماعية  ة تتفكك ت ا المختلف وبدأت مكوناته
ا السوق،      : ومن تلك المكونات  ى يتيحه الظروف المادية التى تعتمد على الفرص المحددة الت

اة ا    اليب الحي راث وأس ا    وفاعلية الت ى مجتمع م ة إل الروابط      لراجع وعى ب ل الرأسمالية، وال قب
ى  . "االجتماعية ومعوقات الحراك، وآذلك شبكات العالقات  ويعنى إضفاء الطابع الفردى عل

ة   يرة الطبقي ول الس ة أن تتح اواة االجتماعي ة   -صور الالمس ع الرفاهي ل مجتم ى ظ ى  -ف الت
رارات الفاعل    آانت موروثة على نحو ما ، إلى سيرة انعكاسية    ى ق د عل ين   " . تعتم ذلك يتع ل

اليب          ات، وأس ر من الهوي م الكبي ك الك ين ذل ار ب على آل منا أن يزيد اهتمامه بمخاطر االختي
ة     ة المتباين ات الفرعي ات أو الثقاف اة، واآلراء، والجماع اء    . الحي ات االنتم ذوى عالق ا ت وهن

بكا     د انفصلوا عن ش ى     للطبقات االجتماعية، ويبدو الناس وق ة الت اعى التقليدي دعم االجتم ت ال
ة وأساس للصراع     د  . تكفلها األسرة أو الجيرة، وهنا أيضا يفقد العمل أهميته آمحور للهوي بع



 

  

ة    آالفروق اإل -ذلك تبدأ الفروق الموروثة  ر، والقومي وع، والعم دأ   -ثنية، أو الفروق فى الن تب
لتى تحل محل صور االنتماء الطبقى  تشكل أساس أساليب الحياة والتصورات الذاتية الجديدة ا

ه        . السابقة  ات، ولكن ه رأسمالية بال طبق ويمكن وصف هذا الوضع بالمصطلح المارآسى بأن
  .يتسم بأشكال جديدة ومتجددة باستمرار من التفاوت والالمساواة 

ويحظى تحليل بيك هذا الشهير للتحديث االنعكاسى لدى بعض الدوائر بقدر عال من االحترام 
دا   وال اس نق ى األس فه ف دير، بوص ة تق د الحداث ا بع د ذه .لم يئة  وق ار الس ى أن اآلث ك إل ب بي
ق          الال ى أفضل نحو عن طري ا عل تحكم فيه ا وال وظيفية لتبرير الحياة االجتماعية يمكن فهمه

وم      . ، ال نفى الرشد "التطرف فى الرشد" أنه شأن مفه وم، ش ذا المفه وذهب آخرون إلى أن ه
ة  ياغة البنائي دنز،   الص ونى جي وره أنت ذى ط ى   (ال ك ف ع بي اون م د تع دنز ق ذآر أن جي ولنت

ك الخاصة     اره آتل ة  تطوير بعض أفك ة والهوي ك،       . بالثق ريش بي ال أول ى سبيل المث انظر عل
ام       ى    )٢-٢٩٢()١٩٩٤وأنتونى جيدنز وسكوت الش، التحديث االنعكاسى، الصادر ع وا إل ذهب

ه        أن هذا المفهوم قد طرح بمستوى عال من ال   ا أن ى، آم ى األساس اإلمبيريق ر إل د، يفتق تجري
  .غير قابل لالختبار أساسا

 Value - Freedom التحرر من القيمة

  .القيمة: انظر

 Prohibitionالتحريم، الحظر         

زم      وى مل ى التحريم فرض حظر ق ا(يعن ا و  ) نظري ه اجتماعي أو /ويعاقب من يخالف
ك من األنشطة    قانونيا على بعض أنواع السلوك، أو األ ين األنشطة    . فعال، أو غير ذل ومن ب

ذآر   ثال   -المعروف أنها حظرت أو مازالت محظورة ن ات " -م اطى   " االنحراف ية، وتع الجنس
الخطر          ددة ب ور المه ات والطي واع الحيوان ا، واالتجار فى أن ك  (المخدرات أو االتجار فيه آتل

ذا المصطلح    ) . التى توشك على االنقراض مثال رة      ولكن ه ى الفت ق فى الغالب عل من  (يطل
ام  ام  ١٩١٩ع ى ع ا  ) ١٩٣٣حت ا قانون رم فيه ى ح اجالت دة   إنت ات المتح ى الوالي ور ف الخم

ى الخمور بعض       . األمريكية  ك الحظر عل ين   وقد دعا إلى فرض ذل ين األخالقي ذوى المنظم
ك ال  . التوجهات الدينية والسياسية وبعض جماعات المصالح االقتصادية       خطوة  ووصفت تل

دمير، وثبت    "تجربة نبيلة"آنذاك بأنها  ، ولكن اآلثار االجتماعية لذلك التحريم آانت شديدة الت
تمرارها   ا واس ن تبريره ه ال يمك د أن ا بع د  . فيم ا تول را م ريم آثي ات التح والمالحظ أن عملي

انون           ى الق داع والخروج عل ود وتتسم باإلب ك القي ة  . بعض ردود الفعل المضادة لتل  وفى حال



 

  

. حظر الخمور استطاع رجال العصابات اإلجرامية االستمرار فى توفير الخمور فى السوق   
رز إال العنف         م تف ين العصابات ل ة والمنافسة ب ى    . ولكن األرباح الهائل ك الوضع إل وأدى ذل

توريط أشخاص ليسوا مجرمين فى سائر سلوآهم وتجريمهم على ممارسة سلوك آان يعد فى 
الم   . اعيا طبيعيا الماضى نشاطا اجتم ة   ويمكن القول بأن النمو السريع فى ع ة المنظم الجريم

  .آان من ثمار تلك التجربة األمريكية فى تحريم الخمور 

 Incest Taboo تحريم الزنا بالمحارم

ين      ادة ب ات ع ك العالق تحريم العالقات الجنسية بين األقارب المباشرين، حيث تحرم تل
ذين ينتمون        . وة واألخوات اآلباء واألبناء، وبين اإلخ  ى األشخاص ال د نطاق التحريم إل ويمت

زواج      ى أو ال ق التبن ة عن طري ى قصر       . إلى هذه العالقات األولي ى الحاجة إل ك إل ويرجع ذل
ة   ، فضًال عن   )لتجنب الصراع  (النشاط الجنسى داخل جيل واحد داخل جماعة األسرة النووي

  .الخوف من آثار التناسل الداخلى

 Urbanization         التحضر

دن   -بمعناه الضيق -يعنى التحضر  ام الم ى حوالى       . قي ة إل دن المعروف دم الم وترجع أق
أما فى العصور الوسطى فقد أدى التوسع فى التجارة البعيدة . األلف الرابعة قبل ميالد المسيح

ة الرئيسية        دن األوروبي و الم ى نم ى التشجيع عل د دار  . المدى ونمو الرأسمالية التجارية إل وق
  .الرأسماليةونمو اإلقطاع، جدل مهم ومفيد حول العالقة بين التحضر، وانهيار 

ة التحضر الضخمة            ى عملي اع عل اء االجتم ام علم ر من اهتم وقد ترآز الجانب األآب
دة فى العصر الحديث      ه ال   . التى صاحبت التصنيع وظهور المجتمعات الجدي الرغم من أن  وب

توي  ين مس دة ب ة واح د عالق طلح  توج إن مص ر، ف ادى والتحض و االقتص ص “ات النم نق
ة  ” التحضر ابقاً (غالبًا ما يستخدم لوصف حالة التحضر فى دول اشتراآية الدول م   )س ، حيث ل

ال             ة الحضرية للعم ة التحتي و التجمعات الصناعية بتوسع آاف فى اإلسكان والبني يرتبط نم
ك المراآز الصناعية     ق  . الذين يعملون فى تل ل ينطب د  "مصطلح   وبالمث ى  " التحضر الزائ عل

اع      ى القط تيعابها ف تطيع اس كان ال تس ن الس دادًا ضخمة م أوى أع ى ت ث الت الم الثال دن الع م
ومع انتشار التغيرات االجتماعية المصاحبة للتصنيع فى األقاليم القومية . االقتصادى الرسمى

اع    م االجتم ار عل ى إط ة موضوع التحضر ف ع أهمي ظ تراج ة نالح ذه   . المختلف ل ه ى مث فف
تالك       ى ام ى أوسع، يشير  إل المجتمعات ذات الطابع الحضرى الغالب قد يتخذ المصطلح معن

  .الحضرية:  انظر أيضا مادة . اقتصاد صناعى متقدم وبناء اجتماعى حديث



 

  

 Over - Urbanizationالتحضر الزائد 

  .التحضر: انظر

 Verification          التحقق

ة ترى الفلسفة  ة ال   اإلمبيريقي ة إال      أن ادعاءات المعرف ل آادعاءات علمي يمكن أن تقب
الذى يكون عموما من طبيعة إمبيريقية -وتحقيق الحكم هو إقامة الدليل . إذا آانت قابلة للتحقق

اد بصحته  -أو قائم على المالحظة  ى      . على االعتق ة أن معن ة المنطقي رى النزعة اإلمبيريقي وت
ة فقط    عبارة معينة آان يعامل آما لو آ ارات المحقق ان معادًال لمنهج التحقق منها، أى أن العب
ل   . هى التى تعد عبارات ذات معنى وترى فلسفات العلوم غير اإلمبيريقية وآذلك الصور األق

دق          ان بص ة لإليم ررات قوي دنا بمب ن أن تم دالئل يمك ة أن ال ة اإلمبيريقي ن النزع ًا م تطرف
انظر  . تحقيق تلك العبارة بمعنى إقامة الدليل الحاسمالعبارة، على حين تعجز تلك الدالئل عن 

  .جماعة فيينا: آذلك

 Self Actualization تحقيق الذات

ام    اته       ماسلو ترتبط هذه النظرية أآثر ما ترتبط باسم ابراه ع دراس رى من واق ذى ي ال
أن يتم إشباع  لألفراد الناجحين أن هناك ترتيبًا تدرجيًا هيرارآيًا للحاجات اإلنسانية، التى البد 

ه     ل إمكانيات خص آام ق الش ل أن يحق ا قب ل منه ام     . آ ى نظ ات ف ك الحاج لو تل ب ماس ويرت
تصاعدى، يبدأ من الحاجات الفسيولوجية، ثم الحاجة إلى األمن، والحب، واالنتماء، والتقدير، 

، والتى تعنى الرغبة فى أن يصبح المرء آل شئ يمكن أن     "تحقيق الذات"والمكانة، وأخيرًا 
ه     " -أو آما عبر عنها ماسلو نفسه-كونه ي ا يمكن أن يكون انظر  ". إن المرء يجب أن يصير م

  .تدرج االحتياجات: أيضًا

 Statistical Control  )ضبط إحصائى(تحكم إحصائى 

أثير بعض      تبعاد ت رات  أساليب إحصائية الس ل   المتغي ى   . المحددة فى التحلي اًال عل ومث
ات  رت بيان ك، إذا أظه د   بالعمسح ذل اب المرضى،  فق ة واالآتئ ين البطال ًا ب ًا قوي ة اقتران ين

ة      ة االجتماعي أثير الطبق بط ت ى ض ث ف ب الباح ة     . يرغ ًا للطبق ات تبع ل البيان ؤدى فص إذ ي
ة   ( ل العامل ى مقاب طى ف ة       ) الوس ين البطال ة ب طراد العالق دم اض طراد أو ع ات اض ى إثب إل

اب المرضى      وآذلك، فإن االقتران ا. واالآتئاب عبر آل الطبقات ة واالآتئ ين الطبق لمالحظ ب
ة ال  . قد يختفى بمجرد ضبط متغير البطالة ة العامل ون   بحيث يمكن القول، أن أفراد الطبق يكون

ة؛          لالآتئاببالضرورة أآثر عرضة  ر عرضة للبطال نهم أآث ة الوسطى، ولك راد الطبق من أف



 

  

  .ء الذين يعملونوالذين يعانون من البطالة يكونون أآثر عرضة لالآتئاب من هؤال

 Impression Management التحكم فى االنطباع

ه   إرفرنج جوفمانقدمه الفن المسرحى، مصطلح مستمد من عالم  تصوير  : " فى آتاب
، ليوضح من خالله الطرق التى يحاول من )٢٩٣(١٩٥٩الذات فى الحياة اليومية، الصادر عام 

ة، انظر أيضاً   خاللها األفراد، وهم فى معّية اآلخرين، أن يقدمو : ا صورة لذواتهم بطرق معين
  .القولبة، والهوية

  Deconstruction  تحلل البنية

  .بعد البنيوية ما: انظر

 Counterfactual, Counterfactual Conditional  تحليل بافتراض اختالف الظروف

واقعى لألحداث أو         و أن التسلسل ال فرض يحاول أن يوضح ماذا آان يمكن أن يحدث ل
د غيرت من نتيجة الحرب          . ف قد اختلف عما حدث فعًالالظرو أن موقعة العلمين ق فاالدعاء ب

و أن الجيش              ه ل افتراض اختالف الظروف، بمعنى أن ل ب ًا من التحلي ة يعنى نوع العالمية الثاني
  .األلمانى هو الذى انتصر فى معرآة الصحراء لكانت قوات الحلفاء قد خسرت الحرب

امن داخل التفسير السببى      ويالحظ أن التفسير بافت د  : راض اختالف الظروف آ فتحدي
ياء      العلة  ى حدوث األش ؤدى إل يعنى أنه مع تثبيت العوامل األخرى، فإن غياب العّلة سوف ي

ة    . بطريقة مختلفة ى والقابل وآثيرًا ما يتردد ادعاء مؤداه أن القضية السوسيولوجية ذات المعن
وإن . وع من التحليل بافتراض اختالف الظروف  للتمحيص البد أن تنطوى بالضرورة على ن

افتراض اختالف الظروف          ل ب د مدى مصداقية التحلي ة تحدي ة العملي . آان يصعب من الناحي
اء ال   ذا االدع ل ه ارن         فمث ل المق ق التحلي ن طري ر وع ر مباش كل غي زه إال بش ن تعزي يمك

ة    ائج مختلف ى نت د أدت إل ون ق ى تك اظرة، الت ابهة أو المن روف المش ن   للظ باب يمك ل أس بفع
  .معرفتها وفهمها

ة       (إن الكثير من االدعاءات السوسيولوجية،  ة المزعوم ار الوظيفي آتلك التى تتعلق باآلث
افتراض اختالف الظروف   ) لبعض النظم االجتماعية . آان يمكن أن تفقد سمعتها بدون التحليل ب

لبعيدة لرأس المال، فسوف يكون   فإذا قيل مثًال أن الدولة فى المجتمع الرأسمالى تخدم المصالح ا
ة،      إخضاع هذا الحكم للتكذيب، ما - حينئذ- من الصعب  ال بدق د مصالح رأس الم لم نستطع تحدي

ذه المصالح           ة تتصرف ضد ه يًال على أن الدول ره دل ذى يمكن أن نعتب - ومن الواضح   . وما ال



 

  

م    ( أن دعاة النظريات الكبرى فى علم االجتماع ال يولون أهمية آبيرة - لذلك بعض أنه ول ال قد يق
افتراض اختالف الظروف      ) طالقًاإال يولون أهمية  ل ب انظر  . الحتماالت صياغة قضايا للتحلي

  .التاريخ االقتصادى الكمى الحديث، قوة المجتمع المحلى: أيضًا

 Event - History Analysis تحليل تاريخ الحدث

ذ من الفرد أو الجماعة االجتماعية التى ال تتخ) التتبعية(شكل من أشكال الدراسة الطولية 
دة    وحدة البحث، بل تتخذ من األحداث ذات الداللة االجتماعية وحدة  للدراسة، آتغير المهن، وم

اة   ى الحي ة ف ك من األحداث المهم ر ذل ة، أو غي ة الزواجي ر الحال ة، وتغيي حدث : انظر(البطال
نهج      ويعتقد أن هذا المنهج قديم العهد، حي). فى الحياة) مهم( ة فى م ًا بصورة أولي ث آان معروف

نهج شهد مؤخرًا عددًا من      . تاريخ الحياة الذى آان معروفًا عند مدرسة شيكاغو غير أن هذا الم
ًا    دينا اآلن تراث اإلضافات والتحسينات النظرية والمنهجية التى لفتت إليه األنظار، بحيث أصبح ل

  ).تاريخ العمل خاصة فى مجال تحليل تاريخ الحياة وتحليل(غزيرًا 

ل       ة تحلي ة والمنهجي ك اإلضافات النظري ام     دورة العمر ومن بين تل ذى يرآز االهتم ال
ا فى     على التداخل القائم بين خبرات الفرد من جانب وبين تلك األحداث التى تصادف وجوده
الزمن التاريخى، آالتغيرات فى السياسة الحكومية، وخبرات أعضاء األسر اآلخرين، أو فى   

األسرة ودورة : ، التحوالت)محرر(هارافن : انظر(ة األفراد اآلخرين المهمين للمبحوث مكان
  .)٢٩٤()١٩٧٨العمر من منظور تاريخى، الصادر عام 

ة فى             دت مظاهر التطوير الحديث د امت ة فق ات البحثي اليب والتقني ا يتصل باألس أما فيم
ات   ات بيان مل ثب تعادة لتش ل واالس ع مشكالت التآآ ل م ل التعام ا عم ة، آم ات التتبعي الدراس

ى             ررة، عل ة المتك اليب والحزم اإلحصائية للتعامل مع األحداث الثنائي تطوير عدد من األس
ل األحداث    ة  "و (جعل تحلي ذ الزمني ا   " المناف رتبط به ى ت ة وأسهل فى العرض     ) الت ر دق . أآث

ام      ( ادر ع ة، الص ات التتبعي ل البيان ياو، تحلي ر هس د نم . )٢٩٥()١٩٨٦انظ ر ويع وذج الخط
  . النسبى الذى افترضه آوآس نموذجا جيدا لمثل هذا األسلوب

ون    ) محرر (وتزودنا المقاالت التى جمعتها شيرلى دآس   اب المعن يالت  "فى الكت تحل
ة عن القضايا والتطورات       )٢٩٦(،١٩٩١الصادر عام " تاريخ الحياة وتاريخ العمل رة طيب بفك

  .المعاصرة التى شهدها هذا المجال

 Analysis of Variance التباين تحليل

  ).اإلحصائى(بناء النماذج العلية، التباين : انظر



 

  

 Sequence Analysisتحليل تتابعى  

تظم   نوع من التحليل اإلحصائى ينطوى على سلسلة من األسئلة المتعلقة بالكيفية التى تن
اً   ا زماني ة، إم ات االجتماعي ا العملي ًا به لوب أو مكاني ك أس ى ذل املة ف ة ، ش ذه  اإلجاب ى ه عل

   .األسئلة

انى،        ا الزم ال فى إطاره ائع واألفع اع بالوق ا   أووتهتم العديد من مجاالت علم االجتم م
ة ب   ات المتعلق ى  يمكن أن نطلق عليه مشكالت التتابع وتعد األدبي  دورة العمر ، والسلك المهن

ك  ائع       . أمثلة واضحة على ذل ة الوق د نمطي ى تحدي ابعى إل ل التت اط الحراك   ( ويسعى التحلي أنم
ان ا آ ا م وظيفى أو أي ة ) ال لة منتظم ة أو سلس ى قائم ق . ف اء متعل اك ادع يس هن ه ل وحيث أن

ى   الزمن الفعل زى    -ب زمن الرم ع ال ارض م ًا تفحص      -بالتع ن أيض ن الممك بح م ه يص فإن
ات الصناعية     حيث يكون   (األجزاء المتتابعة لطقس ما، أو ترتيب الخطوات فى إحدى العملي

، باإلضافة إلى تتابع الوقائع فى الزمن الفعلى، آما هى  )لمستغرق بمعنى ما مصطنعًاالزمن ا
ى اإلجرامى      . الحال فى التغيرات فى المكانة التى ينطوى عليها تاريخ العمل أو السلك المهن

ون ذات      د تك ا ق ا أنه ررة، آم ردة أو مك ون متف ة أن تك لة تتابعي ى أى سلس ائع ف ن للوق ويمك
ة   . من االعتماد المتبادل  درجات متفاوتة ة آامل آذلك قد يكون هناك ارتباط بين سالسل تتابعي

راً    .  ا متغي ة باعتباره لة التتابعي ن فحص السلس تقًال ويمك رًاأو  مس ًا متغي بيل  ؛ تابع ى س فعل
ى          ة عل أ بالبطال ة تتنب رات الوظيفي ة من الخب لة تتابعي المثال، قد نرغب فى أن نعرف أى سلس

اة  النحو األفضل، أ لك الحي ى س ة ف ن أن تفسر الخطوات التتابعي تقلة يمك رات مس و أى متغي
وتهتم بعض التحليالت التتابعية بتحديد األنماط فى سالسل من الوقائع باعتباره غاية . المهنية 

الحال على سبيل المثال، فى البحوث المتعلقة بترتيب الخطوات فى   فى حد ذاته فقط، آما هى
  .رقصة ما 

د تحلي ية   ويع اع بصفة أساس اء االجتم ه علم تهدى في أة يس ديث النش اًال ح ابع مج ل التت
ة األخرى وم االجتماعي دى العل ى  . به نفس، ف م ال ى عل ابع ف ل التت راث عريض لتحلي ة ت وثم

تعلم، واإلدراك  مجاالت مثل  و    ال ات مراحل النم ذلك درس االقتصاديون السالسل    . ونظري آ
أما . لوك االستهالآى وظهور االختراعاتفى الس -ء أخرى من بين أشيا -التتابعية المتضمنة 

ى    وتشتمل  . اللغويون فإنهم عادة ما بحثوا الخطوات التى تنطوى عليها صياغة نص ذى معن
ى   أدبيات العلوم السياسية على دراسات لعملية صناعة القرار المتعلقة بالميزانية الفيدرالية عل

  .سبيل المثال 

ات        ونجد أثرًا للتحليل ال ة مبسطة فى النظري اع، فى صورة مفاهيمي تتابعى فى علم االجتم



 

  

ة      ة مثل نظري ة الخطي ورة    المرحلي ة والترشيد والث ات    التحديث، والتنمي ا، وهى النظري وغيره
د، وآخرين     التى ترتبط بأسماء آارل مارآس، ورو  اك   . برت ميشلز وروبرت ردفيل على أن هن
اريخ       نظريات أآثر دقة وإتقانا مثل نظريات ال ات ت حياة المهنية والتى يمكن أن نصادفها فى أدبي

ه            ا تسمح ب ادل والمصادفة مم اد المتب ر من االعتم در أآب العمل، ذلك أن هذه النظريات تسمح بق
ل   ات المراح ل      . نظري ين آ ادل ب اد المتب ورا باالعتم ابعى تط ل التت كال التحلي ر أش مح أآث وتس

ذ صورة   ى تتخ ابع الت بكة سالسل التت دة مع ش ل   . ق د رواد التحلي و أح وت وه درو أب ير أن ويش
اعلى "التتابعى فى علم االجتماع إلى هذه الشبكات بتعبير  ا    "نظريات المجال التف دعى أنه ، وهو ي

ين    مدرسة شيكاغو  متأصلة فى النموذج اإلرشادى ألصحاب نزعة التأطير التى طورتها  ا ب فيم
ذى أنجزه وتشتمل األ.  ١٩٣٠الحرب العظمى األولى وعام  ل الشبكات ال ة على ذلك تحلي مثل

 ١٩٧٠هاريسون وايت حول نسق سالسل الوظائف الشاغرة فى سوق العمل والمنشور عام            
رنين       )١- ٢٩٦("سالسل الفرص"بعنوان  ة للموسيقيين األلمان خالل الق ودراسة أبوت للحياة المهني

ال  . (سابع عشر والثامن عشر ال ة     قياس التماثل فى البيان    : فى مق ة المنشور فى المجل ات التتابعي
  )٢- ٢٩٦().١٩٩٠األمريكية لعلم االجتماع، عام 

ة       ى الالزم رامج الحاسب اآلل ة وب ات التتابعي ز البيان اليب ترمي تعار أس ا تس ادة م وع
نفس      م ال ا وعل وم البيولوجي ى عل ًال ف ة فع ات القائم ن التطبيق ّوع م ات وتط ذه البيان ل ه لتحلي

رامج المتاحة، ونظرًا         . الصلة بهما المعرفى والمجاالت ذات  ذه الب ل ه د من مث اك العدي وهن
ه     إن التطورات في ألن التطورات فى هذا المجال يدعمها تمويل بحوث التكنولوجيا الحيوية، ف

ك         . تتوالى بسرعة  ينات هى تل ا تحس وت نفسه وأضفى عليه وأحد المناهج التى استخدمها أب
ى أو التو  ل   التى تدعى المزاوجة المثل ين أى زوج      . حد األمث افة ب ة المس ذه الطريق وتحسب ه

من التتابعات استنادًا إلى العدد األدنى من عدد مرات االستبدال واإلقحام التى يتطلبها التحول  
استعيرت هذه التقنية من البيولوجيا، حيث استخدمت فى بحوث   . (من تتابع ما إلى تتابع آخر 

  ) .ة، وبناء شجرات األنساب فيما بينهاالتماثل فى جزيئات الشفرات الوراثي

ات      دو البيان رار بحيث تب فعلى سبيل المثال، قد نقوم بترميز النمط فى عملية صناعة الق
هنا لمجرد  " ى"حيث يستخدم الحرف .  ٦ى ٢، ٤ى ٢٠، ٨ى ١، ٢ى ١: على النحو التالى 

ذا الع     ل ه ا ويمث ذى ي  الفصل بين عدد المرات التى يتم فيها مالحظة عنصر م رقم ال سبق  دد ال
يئا       ) . الرقم الذى يلى الحرف(عن هوية العنصر  ) الحرف ى ش د يعن ابع ق ذا التت إن ه ولذلك ف

اذ       "وحدة واحدة : من قبيل  ابقة من اتخ ة س ه خالل جول لتلخيص الموقف الذى تم التوصل إلي
رار رى  "الق دة أخ ة بوح ه    "؛ متبوع ارة إلي بق اإلش م يس د ل رح جدي ياغة مقت ة ؛ متبو"لص ع



 

  

ام الحضور؛ متبوعة بوحدتين      "بعشرين وحدة  رح المطروح أم اقتراح  " للحوار حول المقت ب
ا    " . تعديل مقترح جديد طرح على مائدة الحوار ة وقمن ات الهام وبعد أن نكون قد جمعنا البيان

داث   ب إح ر يتطل ال، أن األم بيل المث ى س رى، عل ا أن ن ن لن و، يمك ذا النح ى ه ا عل بترميزه
ى ن  رين لك ابع   تغي ن التت ر م ى ٢٣ى٥، ٢١ى ٥، ٤٣ى ٢٠، ١٥ى ٢، ٩ى ١، ٢ى١غي ، إل

اده   ابع مف ن . ٢٣ى٥، ٢١ى ٥، ٤٣ى ٢٠، ١٥ى ١، ١٠ى ١، ٩ى١، ٢ى٢: تت ويمك
ى النحو       بعض عل اثالت لبعضها ال مالحظة هذا من خالل عرض التتابعات بحيث تنحاز التم

  :التالى 

  ١٠٫إلى وحدة من ى  ١٥من ى يل وحدة وتم تحو ٢وقد أضيف إلى التتابع وحدة من ى

  ٢٣ى ٥ ٢١ى  ٥ ٤٣ى ٢٠  ١٩ى ٢  -  ٩ى١  ٢ى ١

  ٢٣ى ٥ ٢١ى  ٥ ٤٣ى ٢٠  ١٩ى ٢  ١٠ى ١  ٩ى١  ٢ى ١

افة           ى المس در الحاسب اآلل رارات، يق ذه التك ل ه م   (وباستخدام مجموعة من مث ومن ث
ة  ) التماثالت ل   بين أزواج متتابعة وذلك باحتساب عدد وأنماط اإلقحام واإلحالل الالزم لتحوي

ًا      ًا أو جزئي ة آلي وط متالزم ة عن     . سلسلة تتابعية بحيث تصبح الخي رامج المختلف وتكشف الب
ى استخدام       أ إل ذى يلج أنماط مختلفة لالنتظام التتابعى، ويعتمد ذلك على اهتمامات الباحث، ال

ة   (تكنيكات متعددة  ر حدود المعادل ائل بديل  ) للمبادلة، واإلقحام، واإلحالل، وتغيي يم  ووس ة لتقي
ات  ذه العملي اليف ه كل  . تك ائع بش ب الوق ى ترتي ام ف اط االنتظ د أنم تم تحدي ة ي ذه الطريق وبه

دى         . تتابعى  ة يتب اط فى صياغة توصيفات عّلي ذه األنم ويمكن للباحث بعد ذلك أن يستخدم ه
  .المشروح أو الشارح فيها التتابع بوصفه 

ه    ان   عن ا "ولقد ذهب أبوت فى مقال مثير للجدل عنون ان والمك ة   : لزم ة الراهن األهمي
ام  : المنشور فى مجلة " لمدرسة شيكاغو ول    )٣-٢٩٦()١٩٩٧القوى االجتماعية ع ى الق ذهب إل

د   ين وراء        "بأن العديد من علماء االجتماع اليوم ق واقعى، مختف الم ال ة عن الع وا عن الكتاب آف
ة، والت    وى التاريخي ة  العوالم المتأنقة للمتغيرات المسحية، والق دات النظري وهو يوجه   " . جري

من مضمونها   " نماذج المتغيرات"سهام نقده على وجه الخصوص إلى أصحاب نزعة تفريغ 
اء    ) التأآيد للمترجم(االجتماعى  ة   الذى تمثله أغلب النزعات المعاصرة فى بن اذج العّلي . النم

ة   آا( لالهتمامففى هذه النماذج يتم تجريد المتغيرات االجتماعية المثيرة  ة أو البيروقراطي لطبق
ة    )  أو الساللة أو غير ذلك ة االجتماعي ة والزماني ة    (من أطرها المكاني ك الجغرافي ا فى ذل ) بم

ا من سلطان           زل اهللا به ا أن ى م ويتم الربط بينها من خالل اختراع مجموعة من القصص الت



 

  

إن ا       ك، ف ة أو تل ذه الطريق ا يتصرفون به رات سوف   تدعى  أنه إذا ما آان الناس عادة م لمتغي
وآما يالحظ أبوت، فإن التباين المفسر عادة ما يكون صغيرًا   . (ترتبط ببعضها إلى درجة ما 

نين   دار الس ى م ه عل ات تراجع ن عالم ئلة  ) . ويكشف ع إن األس ك، ف ن ذل يض م ى النق وعل
ى،       ا الحقيق ة فى إطاره واألساليب التى يستخدمها التحليل  التتابعى تضع الظواهر االجتماعي

ياقها    و ن س ة م رات المنزوع يس المتغي ة ول اط الفعلي درس األنم اهج  . ت ذه المن تخدام ه وباس
ان  " يمكننا أن ننظر مباشرة إلى الفعل االجتماعى الذى يقوم به فاعلون معينون فى زمان ومك

م    -فى رأى أبوت  -وبهذه الطريقة يعد التحليل التتابعى . اجتماعيين محددين  بمثابة عودة بعل
  .اع إلى قضاياه األصيلة التى اهتمت بدراسة العملية االجتماعية والتفاعل االجتماعى االجتم

ة   ز ويذهب نقاد أبوت إلى القول بأن القرارات المتعلق لة      بترمي ات فى صورة سلس البيان
راءات      ار اج ابع، واختي ين للتت د المتحفظ التعريف والتحدي ة ب ك المرتبط ة، وتل تتابعي

  . زم، آل هذه األمور يبدو أنها اعتباطية وال تدعو إلى الثقةوبروتوآوالت حاالت التال

 Cost - Benefit Analysis تحليل التكلفة والعائد

ى           ت ف د الب ار عن ى االعتب ع ف ين أن توض ى يتع ل الت د العوام تهدف تحدي نهج يس م
دقي .  االستثمارات األساسية فى مشروعات القطاع العام ق والهدف هو تحديد القيمة والوزن ال

ين       ن أن نتب ى يمك واء، حت ى الس ادية عل ة واالقتص د، االجتماعي ة والعائ ل عناصر التكلف لك
نهج   . بوضوح ما إذا آانت العائدات تفوق تكاليف المشروع أم ال ذا الم ادة -ويطبق ه ى   -ع عل

ة،    رى، أو جامع المشروعات الحكومية الرئيسية مثل إنشاء سد جديد، أو مطار، أو طريق دائ
ق ع       . شغيل العاطلينأو مشروع لت دأ أن يطب دخل يمكن من حيث المب ذا الم واع   ولكن ه ى أن ل

تثمارات،  ن االس ارات الشخصية  أخرى م ة االختي ى آاف اع الخاص، وعل تثمارات القط آاس
ابات      . للمساعدة فى اتخاذ القرار ة، ألن حس يم المشروعات التجاري ويتباين هذا التقييم عن تقي
ط،         التكلفة والعائد بالنسبة لكل د المتحقق فق الى والعائ اق الم أعضاء المجتمع ال تتضمن اإلنف

ًا   من أيض ا تتض ال -ولكنه بيل المث ى س دات    -عل اليف والعائ ائر التك ة، وس ة البيئي التكلف
  .االجتماعية األخرى

د             د هى آيف يمكن تحدي ة والعائ ل التكلف نهج تحلي ى تكتنف م والصعوبة األساسية الت
ة    القيم المالية للتكاليف و ة مختلف -العائدات االجتماعية، خاصة عندما تمس جماعات اجتماعي
اؤها    -تستخدم أو ال تستخدم ع إنش نهج      . المشروعات المزم ذا الم ى ه راض عل وينصب االعت

ادى،          د االقتص ًا بالرش ًا وهمي ق إحساس د يخل ة والعائ ل التكلف ى أن تحلي ب عل ى الغال ف
  .طبيعة اجتماعية وسياسية والموضوعية فى اتخاذ قرارات هى بالضرورة ذات



 

  

 Discriminant Analysis تحليل تمييزى

  .التحليل المتعدد المتغيرات: انظر مادة

 Secondary Analysis التحليل الثانوى

ائج أو          دم تفسيرات أو نت ًال، تق ات المتاحة فع أى تحليالت إضافية لمجموعة من البيان
ك التفسير    -أو فى شكل مختلف   -معرفة إضافية   ر      عن تل ى جاءت فى التقري ائج الت ات والنت

ات   ك البيان ه تل ن أجل ت م ذى جمع كان   . األول ال م الس اد وعل وم آاالقتص د بعض العل وتعتم
رًا  ادًا آبي امًال-اعتم ون آ اد يك ا بواسطة آخرين، وخاصة  -يك تم جمعه ى ي ات الت ى البيان عل

وافر . اإلحصاءات الرسمية هولة ت ع س ةوم ات الجزئي ةالتفصيليي( البيان ن خالل ) ة الدقيق م
ذه       المسوح ة له يالت الثانوي ك التحل الحكومية الرئيسية، أصبح علماء االجتماع يستخدمون تل

ا      ى االستعاضة عنه م، أو حت انظر مؤلف   (البيانات الستكمال تحليل البيانات التى جمعوها ه
  .)٢٩٧()١٩٨٢التحليل الثانوى فى البحث االجتماعى، الصادر عام : آاترين حكيم

 Discourse Analysis تحليل الخطاب

ى دراسة    ة  يشير هذا المصطلح إل اط        اللغ ا، أو أنم ا، أو وظائفه سواء من حيث بنائه
تخدامها ان دى  . اس ى رأى فردين ير فف ديث  سوس ة الح الم(أن لغ لح   )الك ن أن تص اليمك

ا    د مقارنته ة موضوعًا للدراسة فى علم اللغة، إذ يتضح عن ) أى نسق القواعد األساسية   ( باللغ
ردى، ومشروطة     ى شئ آخر    (أنها ذات طابع ف ة عل ا     )أى متوقف ، فضًال عن صعوبة تعيينه

على أنه حدث فيما بعد أن عاد بعض أتباع دى سوسير فى مجال علم اللغة، فضًال  . وتحديدها
ًال فى   بشكل عام إلى توجيه اهتمامهم إلى دراسة لغة الك  البنيويةعن أتباعه فى تراث  الم، أم

ى من   . اآتشاف ما يكمن وراءها من أبنية مكملة ألبنية اللغة أو بمعنى آخر اآتشاف األبنية الت
اره  لعلم الداللة شأنها أن تيسر اآتمال تحليل المعنى، وتسمح فى الوقت نفسه  أن يأخذ فى اعتب

داللى  ) أى المعنى الثانوى أو المتضمن(مسألة البعدين الضمنى  دلول   أى الم(وال قصود أو الم
  .للغة) عليه بوضوح

ى   ى المعن داللى عل ى ال ير للمعن ا دى سوس ى أعطاه ة الت ب األولوي ع أن قل والواق
ا      ة م زة لحرآ ذا     الضمنى قد أصبح بمثابة إحدى السمات والخصائص الممي ة، وه د البنيوي بع

م  وليس داخ (المعنى الذى أضفى على مصطلح الخطاب معنى داخل هذا االتجاه الفكرى  ل عل
اع   ) اللغة م االجتم دان عل ذا السبب، أصبح أسلوب      . أصبح يمارس تأثيرًا قويًا فى مي ه له ولعل

ى   ر الت اذج األشمل من التفكي ًا باآتشاف النم ر اهتمام اع أآث م االجتم ى عل ل الخطاب ف تحلي



 

  

ل، وهى      ة الجم م أبني تحكم أبنية النصوص آكل،  أآثر من اهتمامه بالنمذجة الدقيقة التى تحك
  .العملية التى يوليها المتخصص فى علم اللغة اهتمامه

ام       م األساطير الصادر ع ه عل ى  )٢٩٨(١٩٥٧ولقد أشار روالند بارت فى ختام آتاب ، إل
ه  . وليست مشكلة العالقات" الدوال"أن مايواجهنا فى الكالم هو سلسلة من  واألآثر من هذا أن

ا     ر مم ى أآث دوال تعن ذه ال ا أن ه ا يتضح لن ًا م ة  غالب ات المعجمي و وارد بالتعريف ان . ه وآ
ادة           ى إع ادرين عل ك، أن نكون ق ا لكى نكتشف ذل ين علين االقتراح الذى طرحه بارت أنه يتع
ى         دوال ف ى لل تخدام الحقيق دد االس ى تح ية الت ات األساس افية للعالق ات اإلض اء المجموع بن

ة  ياقات خاص ن العال      . س افية م ات اإلض ذه المجموع ه ه ارت نفس د وصف ب م  وق ات باس ق
ه         "األساطير" ك بسبب دالالت د، وذل ا بع ره فيم ه وغي ارت ذات ، وهو المصطلح الذى رفضه ب

  .السلبية وآونه يختزله إلى معنى اقتصادى

ة       فوآوهولقد آان ميشيل  ذه األبني دم تصورًا له هو الذى استطاع فى نهاية األمر أن يق
ة   ل وتحدد بالفعل    (اإلضافية التى تحدد استخدام اللغ ان     ب ا، وإن آ ة عليه الضوابط االجتماعي
ى    ) ذلك أبعد مايكون عن االعتراف به ر االختزال التى تجاور فى سعادة التصور اإليجابى غي

عاً     دعيمًا واس وم ت ب الي ات يتطل ذى ب ديولوجى، ال ال اإلي ه   .  للمج ى آتاب وه ف ى رأى فوآ فف
ذه األبنية اإلضافية بفعل  ، تتخلق ه)٢٩٩(١٩٦٩، الصادر عام "أرآيولوجيا المعرفة"المنهجى 

ات   ض االرتباط ة        -بع ة فضفاض م بأبني ة، وتتس رة تاريخي داد فت ى امت تم عل ى ت ى   -الت وه
ق   ى أطل اط القضايا الت ية، وأنم اهيم والموضوعات األساس ات والمف ين االهتمام ارتباطات ب

م  و اس ا فوآ ة"عليه ات الخطابي ك ". التكوين ات أو التش ذه التكوين ن أن ه رغم م ى ال الت وعل
ا يكفى       ا محددة بم ا، إال أنه الخطابية تبدو أآثر تحررًا فى بنائها من الخطابات التى تعبر عنه

ة ألخرى، أى  ن بني ة الضمنية م وع األبني ماح بتن ثًال-للس ة  -م ى النزع اع إل م االجتم ن عل م
  .العنصرية، إلى القانون

ستمرارها هى التى    والظروف الخاصة التى تخلق هذه التكوينات الخطابية وتعمل على ا  
، "قواعد التكوين المسئولة عن التكوين الخطابى "وتضم . تضفى عليها طابعها البنيوى المميز لها

أتى   ا ي ة   : فيما يتصل بطبيعة األشياء التى تسمح بأن يتناولها الخطاب، آًال مم السياقات االجتماعي
ام  أو النظامية التى تظهر بداخلها هذه الخطابات، والتى غالبًا ما  ينظر إليها باعتبارها محل االهتم

ذين يمتلكون أو يستطيعون          ة ألولئك ال ات االجتماعي ا، والهوي أو مبعث االهتمام الخاص بشئ م
أو القوالب  " شبكات التخصيص  "الحصول على السلطة للكالم حول هذه المشكالت وأسبابها، و  

ة  ر- الفكري ذا التعبي تخدام ه ا اس از لن ل  - إن ج تخدم لفص ى تس ن الت ام ع وعات االهتم موض



 

  

  . الموضوعات األخرى الكثيرة التى غالبًا ما تتداخل معها فى الواقع

ى،      ة المعن ى اللغ ولكى يوضح فوآوه أن الخطابات التى تتكون بهذه الطرق تضفى عل
ه           نجده ال ا يصفه بأن ة، وإنم ا جمل ات بأنه ك الخطاب اج تل م  . Statement" قضية "يصف نت ث

ة الموضوع الخاص        يعرف تلك القضية بأنه ى تفترض، أوًال، مكان ا سلسلة من العالمات الت
ى        . التى يضفيه عليها التكوين الخطابى دوال الت ى مجموعة ال ة عل ة معين ا دينامي وتسقط، ثاني

ا عن القضايا    ى إدراك اختالفه ة إل ددة الراجع ة المح ن المادي وع م رًا بن م أخي كلها، وتتس تش
ات         هو مجموع  -إذن-فالخطاب . األخرى ا بفعل نفس التكوين ًا لمدى تكونه ة من القضايا تبع
  .الخطابية

ية   مة ضد الحدس ه الس ذى حتمت ة للتأسيس الفكرى ال ة الهائل رغم من الطبيع ى ال وعل
ة        ة المبهم ة، واللغ ة للظواهر االجتماعي ر التمثيلي ا (للتصورات غي اه   ) للسخرية  وي ذا االتج له

ه  (بعض الشئ  ذنا عن د أخ ون ق ا نك ذى ربم ذا  ال ى ه ى وردت ف ن المصطلحات الت رة م فك
. يمثل ممارسة بحثية فائقة الصعوبة ، على الرغم من آل ذلك، فإن تحليل الخطاب ال)المدخل

ازة    تهما الممت وذلك على نحو ما أوضحه آل من جوناثان بوتر ومارجريت ويذريل فى دراس
ا    ى آتابهم اب ف ل الخط ة تحلي اع   : "لمنهجي نفس االجتم م ال اب وعل ام  "ىالخط ادر ع ، الص

ادتى . )٣٠٠(١٩٨٧ ًا م ر أيض منى  : انظ ى الض ومى(المعن ات  ) المفه م العالم داللى، وعل وال
  ).السيميولوجيا(

  )المتغيرة(تحليل الشرائح المناوبة 

Shift - Share Analysis, Shift -Share Technique. 

دأ   . مالةأسلوب واسع االنتشار فى تحليل التغير فى التوزيعات المهنية ونمو الع وهو يب
تقلة من أجل           ات مس ة مكون ى ثالث تم تقسيمه إل م ي من مالحظة التغير على المستوى الكلى، ث

  .محاولة فهم أسباب هذا التغير

أننا الحظنا زيادة فى عدد العاملين فى مهن تخصصية     -على سبيل المثال -فلنفترض 
ف   ائتى أل ن م ا م ى بريطاني نة ) ٢٠٠٫٠٠٠(ف ى س دناها١٩١١ف ون  ، ووج ى ملي وصلت ال

ى بلغت        ١٩٩١فى سنة ) ١٫٢٠٠٫٠٠٠(ومائتى ألف  ادة الت ذه الزي م من ه ة آ ، وأردنا معرف
اء الصناعى    ات فى   (مليون عامل فى تلك المهن التخصصية يرجع إلى تغير البن أى االختالف

ى     ) النمو النسبى لصناعات معينة والتدهور النسبى لصناعات أخرى   ًا الت انين عام خالل الثم
واع           ح و أن ذى سمح بنم ى فى الصناعة وال ى أو الفن ر التقن ى التغي ددناها،  وآم منها يرجع إل



 

  

ادة     . معينة من المهن على حساب مهن أخرى داخل نفس الصناعة هنا يمكن السؤال عن الزي
بتهم داخل آل     ١٩٩١التى آانت ستحدث فى عدد المهنيين التخصصين حتى سنة   و أن نس ، ل

م يحدث، حيث أن الحجم النسبى       (ظلت ثابتة  عةقطاع من قطاعات الصنا ذى ل وهو األمر ال
ى   ). ١٩٩١، وسنة ١٩١١للقطاعات الصناعية قد تغير فعًال فيما بين سنة ق عل ويمكن أن نطل

ر فى أعداد    .  تلك الزيادة تأثير التغير فى الصناعة ونحن نسأل هنا فى الواقع عن مقدار التغي
الى        المهنيين التخصصين الذى يرجع إلى ة الصناعية، وبالت رات أو التحوالت فى األبني التغي

والت    ترآة للتح ار المش ل اآلث مى بتحلي ا يس رى م نحن نج اب  ". ف رض إذن أن حس ا نفت دعن
ة آانت       ة المهني التغيرات المترتبة على التحول فى قطاعات الصناعة أوضح أن أعداد العمال

ى  ام    ٦٠٠٫٠٠٠ستصل إل ى ع ى متخصص ف ف مهن تمائة أل ى  ١٩٩١س ا إل ع جميع ، ترج
ة أضعاف،    . التحوالت فى البناء الصناعى فقط وهذا معناه أن عدد المهنيين آان سيصبح ثالث

ة بالصناعات          و من حيث الحجم مقارن نظرًا ألن الصناعات التى توفر لهم فرص العمل تنم
ة  تحليل بافتراض اختالف الظروف   ثم نعمد بعد ذلك إلى إجراء . األخرى رة الثاني بحيث   ،للم

بتهم        و آانت نس ين المتخصصين ل نعكس االفتراض السابق ونسأل آم آان سيزيد عدد المهني
ل، ولكن الحجم النسبى لكل قطاع          ا بالفع فى آل صناعة قد تغيرت بالطريقة التى تغيرت به

ام      ددة من ع رة المح ى الفت ا هو ف ام   ١٩١١صناعى ظل آم ى ع ذا يمكن أن . ١٩٩١حت وه
ر استخدام   "تحوالت أو التغيرات المهنيةتأثير ال"نطلق عليه  ، ونعنى به التغير الناجم عن تغي

دعنا نفترض أن حساب هذه الحالة األخيرة سوف ينتهى بنا إلى . هؤالء المهنيين فى الصناعة
ى     ان سيصل إل وة        ٣٠٠٫٠٠٠القول بأن حجم الزيادة آ ى متخصص فى ق ة ألف مهن ثالثمائ

  .فى الصناعةالعمل التى تترتب على استخدامهم 

اعلى    "أما المكون الثالث فى التحليل فهو الخاص بتقدير  ر التف أثير التحول أو التغي ، "ت
ة عن     أثيرات الناجم وهو مصطلح يشير إلى اآلثار المتبقية، ويمثل التأثيرات المتزامنة مع الت

ة          رات أو التحوالت فى المهن رات فى الصناعة والتغي ن وحيث أ . آل من التحوالت أو التغي
ة يجب أن      مجموع اآلثار المترتبة على التحول فى الصناعة والمترتبة على التحول فى المهن
ابق بلغت  ال الس ة المث ى حال ع، وهى ف ى الواق ا ف ى الحظناه ار الت وع اآلث ع مجم يتساوى م
تمائة              در بس ى تق ى التحول فى الصناعة والت ى ترجع إل ار الت ا اآلث ا منه المليون، فإذا طرحن

ة           ألف، واآلث دينا مائ ف، يتبقى ل ة أل در بثالثمائ ى تق ار التى ترجع إلى التحول فى المهن والت
ة          . ألف ا مائ ة مضافًا إليه رات الصناعية والمهني أثيرات المشترآة للتغي ل الت وهذه جميعًا تمث

ا السبب الرئيسى     .  ألف أخرى ومن هنا فإن تحليل الشرائح المتغيرة فى هذه الحالة يوضح لن
ى  . دينا زيادة فى عدد المهنيين أال وهو التغيرات فى البنية الصناعية نفسها الذى أوجد ل وبمعن



 

  

وهذا تحول فى (آخر فإنه فى الصناعات التى زاد حجمها يترآز أآبر عدد من العمالة المهنية 
وإن آان بدرجة  (وعلى أية حال فإن عدد العمالة المهنية التخصصية قد زاد أيضا ). الصناعة

ا        ، وذلك أل)أقل ر مم ة أآث ة المهني ى استخدام العمال ل إل ن آل قطاعات الصناعة أصبحت تمي
  ).وهذا تحول فى العمالة(مضى 

ات    ال    . ويمكن تطبيق هذا التكنيك بالطبع على أنواع أخرى من البيان ى سبيل المث وعل
ة        : يمكننا أن نسأل ى عوامل قومي ا ترجع إل يم م ة فى إقل  آم من التغيرات أو التحوالت المهني

ومى    ( ى المستوى الق ى اختالف الترآيب       )تأثيرات التغير أو التحول عل ا يرجع إل م منه ، وآ
أثيرات التحول فى الترآيب الصناعى     (الصناعى بين اإلقليم والمجتمع القومى آكل  م  )ت ، وآ

ة  ى المستوى اإلقليمى مقارن ين نفس الصناعة عل و ب ى اختالف معدالت النم ا يرجع إل منه
  ).تأثيرات التحول على المستوى اإلقليمى(بالمستوى القومى 

 Factor Analysisالتحليل العاملى  

ًا لتبسيط إجراءات        ات، تستخدم عموم ل البيان مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحلي
دد من    داخلى لع اء ال ق فحص البن ل، عن طري راتالتحلي ات  المتغي د االنتظام من أجل تحدي

املى للمكون         ومن أآثر صور الت. المتضمنة فيها ل الع ا يسمى بالتحلي املى شيوعًا م ل الع حلي
  .الرئيسى

فالغالب أن هناك اتساقًا بين الخصائص االتجاهية أو المعرفية أو التقويمية فى البيانات 
حية  ن أن   . المس دام يمك ة اإلع دون عقوب ذين يؤي وثين ال ال أن المبح بيل المث ى س د عل فنج

بة لأل  رص بالنس افؤ الف ى تك اض، أو  يعترضوا عل ى اإلجه ة، أو يعترضوا عل ات العرقي قلي
ذه         إن آل ه ة، ف ذه الطريق يحبذوا إيقاف أنشطة النقابات العمالية وتجريم حق اإلضراب، وبه

وبنفس الطريقة فإننا يمكن أن نتوقع أن . العناصر تتسق مع بعضها البعض وتترابط فيما بينها
وا أيضًا    ) فى السياق البريطانى( أولئك الذين يحبذون هذه القيم السياسية اليمينية يمكن أن يميل

ا    ى تملكه ل األنشطة والمؤسسات الت ل خصخصة آ ة، مث يم االقتصادية اليميني د الق ى تأيي إل
ى لألجور    . الدولة، وتقليص خدمات دولة الرفاهية، وإيقاف التشريعات التى تحدد مستوى أدن

امًال،  ا تشكل ع ذه الخصائص فإنه رابط وتتسق ه دما تت ل ضمنى  وعن بع بعام ا تتش  -أو أنه
  ".االتجاه المحافظ التسلطى"المثال الذى ذآرناه عامل  يمكن أن يكون فى

تخدم        ن أن تس ائية، ويمك زم اإلحص ن الح دد م ى ع املى ف ل الع اليب التحلي اح أس وتت
ار    . ألغراض متعددة ه هو اختب الصدق  "وعلى سبيل المثال، فإن أحد االستخدامات الشائعة ل



 

  

املى د  "الع ى أح ة المتضمنة ف ئلة المختلف اييس"لألس ت "المق ا إذا آان ن خالل توضيح م ، م
ئلة تكشف عن      . البنود تقيس نفس المفهوم أو المتغير ة أس فعندما نتعامل مع بيانات من بطاري

ى    ود التفصيلية الت د أن البن ن أن نج ا يمك ثًال، فإنن ة م ة للرضا عن الحكوم ب المختلف الجوان
ة       تتعامل مع السياس ى تتعامل مع درجة الثق ك الت ات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وتل

فى الحكومة أو درجة رضا المبحوثين عن الرئيس، يمكن أال تكون مترابطة، األمر الذى يدل 
توى         ى المس ايزة عل ة ومتم ة متباين ب المختلف ك الجوان رون تل وثين يعتب ى أن المبح عل

املى يمكن أن يحدد بالنسبة ألى عدد محدد من        وبنفس الطريقة، فإن الت. التصورى حليل الع
المتغيرات، الدرجة التى يمكن بها اختزال هذه المتغيرات إلى أقل عدد ممكن من أجل تبسيط   

اس   ى نخضعها للقي رات الت ات أو المتغي ن المفهوم أى م ل، دون أن نضحى ب اك . التحلي وهن
وثين أ    ن المبح احثون م ب الب و أن يطل ديل وه راء ب ة   إج مة اجتماعي فوا خصائص س ن يص

ًا  ) آالوعى الطبقى( ع        )آالسفاح (أو شخصًا معين ق تجمي املى عن طري ل الع وم بالتحلي م نق ، ث
  .الصفات لتوضيح آيفية ترابط واتساق الخصائص المختلفة

د أى        اول تحدي ا تح ى أنه ادية، بمعن تخدامات استرش تخدامات اس ذه االس ل ه د آ وتع
ر   أى متغي وذج        المتغيرات يرتبط ب تالؤم مع نم ًا أو تحاول ال ًا معين ر نموذج ات، دون أن تختب

احثون      . معين ذا، أن يواجه الب ى ه وع من          -ويترتب عل ذا الن ل ه ادة فى مث ا هو الحال ع آم
ل ن      -التحلي ة م ات المختلف ا المجموع بع به ى تتش ية  الت ل األساس ير العوام ى تفس صعوبة ف

ال،      لقد توصل علماء االجتماع إلى م. المتغيرات ة من البراعة والخي سميات على درجة عالي
ا يجب أن   رة واضحة عم ديهم فك وفر ل ا، دون أن تت ل المتضمنة فيه ا العوام تنبطوا منه واس

وبالتالى فإن التحليل العاملى الذى يهدف إلى توآيد فكرة . تكون عليه هذه الصياغات المجردة
ددًا   فف. معينة لم يستخدم إال فى النذر اليسير من الحاالت ى مثل هذه الحالة يتوقع الباحث أن ع

ذه القضية        -مثًال-" الرضا عن العمل"من البنود التى تقيس  ر ه م تختب امًال، ث ًا ع تشكل جميع
  .من خالل مقارنة النتائج الفعلية بحل يكون فيه تشبع العامل منضبطًا

دد العوام ل، وع ة األفضل إلجراء التحلي د الطريق ة لتحدي ات بديل د محك ى وتوج ل الت
دها أو              دوير العوامل لفك تعقي ى بت ه الحاسب اآلل وم في ذى يق ل، والمدى ال تستخدم فى التحلي

دوير     . تفسيرها ا الت بعض، أم ويستخدم التدوير المتعامد فى وجود عوامل ال ترتبط ببعضها ال
آثر المائل فإنه يسمح لهذه العوامل أن تترابط، وآما هو متوقع فإن ثمة جدًال حول اإلجراء األ

ل        . مالءمة فى آل تحليل رات قب رابط المتغي وبالرغم من وجود قناعات راسخة حول مدى ت
ل، وحجم       ا فى نطاق عام اين استبعاد أى منه اين  : انظر ( Variance التب ) Varriationتب



 

  

ر امًال غي اره ع تبعد باعتب ل أن يس ذى يفسره العامل قب ذه قضايا محل جدال هى  ال دال، وه
رى ا القاع. األخ ة   أم ود ثالث ى وج تلخص ف ا ت ة، فإنه ة العملي ن التجرب تمدة م ة المس دة العام

تبعاد  ول واس ى تفسير مقب ى يتسنى التوصل إل ل، حت ل عام بة لك ل بالنس ى األق رات عل متغي
د صحيح،      ن واح ة ع ا الفعلي ل قيمته ى تق ل الت اين،   (العوام بة التب دار بنس ذا المق ويتصل ه

ذا    محسوبة بالمتوسط، التى يشير إليها  ذلك يصبح ه عدد المتغيرات المناظرة فى البيانات، وب
ل من         اين أق ى درجة تب ى تحصل عل المقدار مقياسًا مقننًا يسمح للباحثين باستبعاد العوامل الت

ر المتوسط د  ). المتغي ر من واح ل أآب د العوام ة ألح ة الحقيقي ى إذا آانت القيم ك فحت ع ذل وم
ه      اء علي ة لإلبق ى       ) ة العوامل فى منظوم  (صحيح، فال قيم ه معن ان ل م يتيسر تفسيره وآ إذا ل

ال   . جوهريًا ة والخي وعند هذه النقطة ينتهى التحليل اإلحصائى، ويبدأ دور النظرية االجتماعي
يولوجى ا  .  السوس ى يظهره ل الت إن مصفوفة العوام ك، ف املى(وفضًال عن ذل ل الع ) التحلي

ا تعكس الب   ت، إنم ى أى صورة آان رات ف بة للمتغي ل،   بالنس ا العوام تقت منه ى اش ات الت يان
ا           ى المستوى الوسيط، وأن يكون له تم مقياسها عل رات أخرى ي ع  تتطلب لحسابها متغي توزي

دالى ذه        . اعت وافر ه ول ت ات ح ه خالف ا تكتنف رًا م املى آثي ل الع تخدام التحلي إن اس ذا ف وهك
ى الموضوع، انظر   لالطالع على مقدمة مفيدة آتبها عالم اجتماع ف. الشروط أو عدم توافرها

ا    ا وبورجات ، موسوعة  )محرران (دراسة دوان ألوين، التحليل العاملى، المنشورة فى بورجات
القياس، واختبار : وانظر فى هذه الموسوعة مادتى. )٣٠١(١٩٩٢علم االجتماع، الصادرة عام 

  .الرآام
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رات،  أحد أشكال  يم مجموعة من الموضوعات      يه التحليل المتعدد المتغي ى تقس دف إل
ات،         ) آالمتغيرات أو األفراد( د أو الطبق ى مجموعة من العناقي دد من الخصائص إل تتميز بع

ا        ل فيم ة من التماث ى درجة عالي بحيث تصبح الموضوعات الداخلة فى آل عنقود أو طبقة عل
ى توجد داخل         ة   بينها، وعلى درجة عالية من االختالف عن الموضوعات الت ود أو طبق عنق

ًا       ى تتخذ أساس أخرى، وذلك فى ضوء مجموعة محددة من المؤشرات الوصفية والسمات الت
  .ويعرف هذا األسلوب فى علم البيولوجيا بالتصنيف العددى. للتحليل

ى       رات الت ددة المتغي ائية المتع يالت اإلحص اليب التحل د أس ودى أح ل العنق د التحلي يع
دل  ل   طورها آل من أشرف شيفكى وون ا  (ب ة   : فى آتابهم ة االجتماعي ل المنطق الصادر  ، تحلي

ام  ات )٣٠٢()١٩٥٥ع ل بيان داد، لتحلي ل   .التع ى تحلي ودى ف ل العنق لوب التحلي ق أس م تطبي وت
ة فى         داد، والمؤشرات االجتماعي ل  البيانات اإلحصائية للمناطق الصغيرة فى إطار التع تحلي



 

  

اطق حضرية   لخلق تنميطات للمناطق، سالمنطقة االجتماعية،  واء من خالل الترآيز على من
ى نطاق واسع فى        . أو متروبوليتانية بعينها، أو تغطية البلد آكل ودى عل ل العنق م التحلي وقد ت

ى يمكن من           ئلة الت رأى أو األس ة حول اتجاهات ال مجاالت أخرى، بما فى ذلك بحوث التنمي
اس  ياغة مقي ا ص اه، خالله دلالتج تطالعية لتحدي ال االس ى  واألعم ية الت اط األساس األنم

تالف        به واالخ ه الش اس أوج ة لقي وث التحليلي رة، والبح ات الكبي ات البيان منها مجموع تتض
رى،      يم األخ اط التنظ رآات، أو أنم ة، والش ات االجتماعي ين الجماع راد، وب ين األف ة ب المهم

  .وآذلك فى تطوير التصنيفات والتنميطات. والدول، وأنواع األحداث وغيرها

عت الطرق المختلفة لتحديد التشابه واالختالف إلى ظهور مجموعة من الوسائل       وقد د
ات، أن         . المتميزة للتحليل العنقودى د مدى توافق الحل مع البيان ة لتحدي ومن شأن الطرق البديل

ا   د م ى ح ائج المتضاربة إل ة من النت ى طائف دورها إل ود ب راءات التصنيف . تق م إج دأ معظ وتب
د ذلك         تباط االربجدول معامالت  م تتفرع بع ين آل زوج من الموضوعات، ث للتماثل والتباين ب

ر (إلى أحد طريقين، من أسفل إلى أعلى  أو من أعلى   ) حيث تتجمع الموضوعات فى عناقيد أآب
د أصغر فأصغر     (إلى أسفل  ة    ). حيث تنقسم مجموعة الموضوعات إلى عناقي ذه العملي ود ه وتق

درج  ة الشجرة     إلى حل يمثل هرمًا عنقوديًا مت ودى    . ًا، وهو شكل يتخذ هيئ دم المخطط العنق ويق
اد  المتدرج عادة مجموعة من الخطوط الكنتورية داخل حل  دد األبع نفس   لمقياس متع ات ل . البيان

ذى يظهر فى شكل شجرة،             دريجى ال ود التراتبى الت ودى هو العنق ل العنق وأشهر طريقة للتحلي
ل من    ى تظ ة الت االت الخارج دد بوضوح الح ة    ويح ى المرحل رى حت االت األخ ن الح لة ع فص

ة         األخيرة من عملية التحليل العنقودى، عندما تتحد آل الحاالت فى مجموعة واحدة، ذات ثالث
  .مستويات أو أآثر من التجمع

حيث يوجد (متداخلة  )*(وتتضمن التطورات المعاصرة فى هذا الميدان عناقيدًا تراآمية
ة   )هلكل عنقود مقياس يحدد مدى أهميت ين      (وأشكاال شجرية تراآمي دل طول المسار ب حيث ي
ات دى اختالف البيان ى م اط عل تطيل )النق ود المس رات (، والعنق راد ومتغي رابط األف ث يت حي

  ).البناء عنقوديًا

 Qualitative Comparative Analysis (QCA) التحليل الكيفى المقارن

نهج المق    (أطلق هذا االسم تشارلز راجين   ه الم  )١- ٣٠٢()١٩٨٧ارن، الصادر عام   فى آتاب
                                           

حسب قاموس المصطلحات اإلحصائية والديموجرافية، ترجمة عبدالمنعم الشافعى، " إنجماعية) "*(
مد حسنين، الجمعية اإلحصائية للبالد العربية، وحسن حسين، وأحمد عبادة سرحان، وخطاب مح
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ة     على األسلوب الذى اقترحه لحل المشكالت التى تواجه الباحثي ذين يجرون دراسات مقارن ن ال
يهم فى أغلب      )الدراسات الماآرو سوسيولوجية (للوحدات االجتماعية الكبرى  ، حيث يتعين عل

ذا   . ط من الحاالت دا إلى عدد محدود فقاألحيان أن يقوموا بعمليات استدالل عليه استنا د ه ويعتم
ول     د جورج ب ه عن ا نعرف ر آم ائى فى الجب ى المنطق الثن ادة عدد  )*(األسلوب عل ، ويحاول زي

المقارنات التى يمكن إجراؤها بين الحاالت المدروسة إلى أقصى حد ممكن، على أساس وجود    
ال،   فإذا آان هناك، . ذات األهمية التحليلية ) المتغيرات(أو غياب بعض السمات  على سبيل المث

ة    ا    (ثمانية عشر حال ل مثال إنه ة  ١٨لنق رات مستقلة     )دول ة متغي ا  (، تتسم بثماني وجود  : هى هن
ه، و ن عدم ود االقتصادى م ة الرآ ك الدول ن تل ارجى ألم د خ ود تهدي خإ...ج تها ) ل ين دراس يتع

 ١٢٨يقل عن   اللتحديد العوامل العّلية المسئولة عن حدوث ثورات، فإنها تقدم فى هذا المثال ما 
ة    ) ٧ ٢( ين الظروف العّلي اط ب ين       . من احتماالت االرتب ذا األسلوب يجمع ب ويرى راجين أن ه

ة   ات الحال ى دراس وة ف اط الق ة(نق رات  ) أى البحوث الكيفي اس المتغي وث قي وث (وبح أى البح
منطقى دون الاألسلوب فيرون أنه يحقق التمثيل أما نقاد هذا . علم االجتماع المقارن فى ) الكمية

ه ليست         حصائى، والإلا ات، وأن يدخل فى حسابه المتغيرات الناقصة أو عامل الخطأ فى البيان
ية          ائق الحساس لوب ف ذا األس بح ه ذا يص ط، وله ين فق ين اثنت ة ذات قيمت رات المهم ل المتغي آ

ا    ز  للطريقة التى سيتم به ة     ترمي ة ثنائي ة بطريق ين      . آل حال ار ب ذا مثال أن االختي ود وج "من ه
ادى ود االقتص اب الرآ ل غي ى مقاب ادى ف ود االقتص روف " الرآ بان الظ ى الحس ذ ف ال يأخ
ز   . الوسيطة، وال طول مدة الرآود االقتصادى أو حدة هذا الرآود والمالحظ أن مشكالت الترمي

اقم  ذه تتف ب (ه ر الغال و األم تمرة،   ) وه رات مس ع متغي ل م ون الباحث بصدد التعام دما يك عن
  .دم العدالة فى توزيعه، بحيث يمكن أن يؤدى إلى االنهيار تماما آالدخل ودرجة ع

 Loglinear Analysis التحليل اللوغاريتمى الخطى

ة  ( جداول التوافقأسلوب إحصائى لتحليل العالقات داخل  ، حيث  )أى الجداول المرآب
م ا      ائعة داخل عل اع نجد أن البيانات التى يتم تفريغها فى جداول مرآبة من األمور الش . الجتم

ة الخاصة     من هذا  ثًال الجداول المرآب النوع      م ه ب ى /ذآر (بالتفضيل السياسى فى عالقت ، )أنث
ة   ة االجتماعي خ ...والمستوى التعليمى، والطبق ـًا من        . إل ادة انطالق ذه الجداول ع ل ه تم تحلي وي

  :التالى ويتم التعبير عن هذا االستقالل على النحو. ٢اختبار آااستقاللها اإلحصائى باستخدام 
Lognij = logni + lognj – logn )   ومن ثم يتم جمع لوغاريتم البيانات فى شكل تراآمى أو

                                           
عالم رياضيات ومنطق إنجليزى، يعد أحد ) ١٨٦٤-١٨١٥( George Booleجورج بول ) *(

  )المحرر(        .رواد المنطق الرياضى الحديث



 

  

: انظر (ومن شأن هذا أن يجعل التحليل أآثر سهولة، وأقرب إلى أسلوب تحليل التباين  )خطى
ر       )اإلحصائىالتباين  رات أو أآث ة متغي ين ثالث دمج ب ة ال ة   . ، وييسر إمكاني ا يسمح بإمكاني  آم

ر   ين متغي اء ب ة االلتق ذى يحدث نيتج أثير ال ال الت بيل المث ى س ل، عل ار التفاع ة آث ، iو jدراس
  .باإلضافة إلى تأثير آل منهما على حدة

ل  " (مشبع"ويبدأ التحليل اللوغاريتمى الخطى بنموذج  وهو صحيح فى ذاته، ولكنه قلي
ر المباشرة      )الشأن أثيرات المباشرة وغي د الت تم تحدي م . ، حيث ي اذج األبسط      ث ار النم تم اختب ي

أثيرات     ذه  الت دير    (التى يمكن أن تغفل بعض ه ة أو التق ى أساس النظري بهدف الوصول   ) عل
ات     ن البيان ه م ن الحصول علي ا يمك ى أفضل م تخدام (إل ادأى باس وذج االقتص ذه ). نم وبه

ى نم      ا يستدل عل ة، آم أثير  الطريقة يمكن أن يستدل الباحث على المتغيرات األآثر أهمي ط الت
فهو إجراء متعدد المتغيرات فائق المرونة، يالئم تحليل . الحقيقى المتضمن داخل هذه البيانات

تم إال باستخدام     ). للقياسالمتغيرات على المستوى اإلسمى (الخصائص  ن ي ك ل والشك أن ذل
ى   ع،        . برامج الحاسب اآلل رت، نمذجة المجتم ا نايجل جيلب دم آتاب د ق د ، وديفي )٣٠٣(١٩٨١وق

ة   ة الخطي اذج اللوغاريتمي رك، النم ر بي وك وبيت ذا  )٣٠٤( ١٩٨٠، "آن ازًا له ًا ممت ، عرض
  .التحليل المتعدد المتغيرات، والحراك االجتماعى: انظر مادتى. الموضوع
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ير    ى وصف وتفس د إل ر الواح ل المتغي عى تحلي اينيس ر وا التب ى متغي دف ا أن . ح آم
ين     رين مجتمع اير (التحليل الثنائى المتغيرات يفعل الشئ ذاته بالنسبة لمتغي ل   ). التغ ا التحلي أم

ة    (MVA)المتعدد المتغيرات  أثيرات المتزامن دد  ) فى وقت واحد   (فيأخذ بعين االعتبار الت لع
ة رات مجتمع ن المتغي رات دورًا أساس . م دد المتغي دالى المتع ع االعت ث ويلعب التوزي يًا، حي

ل  ا التحلي نهض عليه ى ي روض الت د من (يسمح بتبسيط الف ين العدي ات ب ع أن العالق ل واق مث
ن            ل زوج م ين آ اط ب امالت االرتب ق بمع ات تتعل ى معلوم زل إل ن أن تخت رات يمك المتغي

اذج       . وهو ما يجعل باإلمكان تطوير نماذج مناسبة ) المتغيرات ر عن النم تم التعبي ا ي ادة م وع
رى  التحليلية  ر    -متعددة المتغيرات فى شكل جب م الجب ق بعل ادالت    ( -متعل آمجموعة من المع

ر      ى المتغي أثير عل ى الت بعض ف ع بعضها ال رات م تراك المتغي ة اش دد آيفي ى تح ة الت الخطي
ابع يًا)الت ن صياغتها هندس ا يمك ألوف  . ،  آم ار النقطى الم انى لالنتش م البي إن الرس ذا ف وهك

ذى  رات ال ائى المتغي اد   الثن ى أبع ه إل ع نطاق ن أن يوس رين يمك ين متغي ة ب داه العالق ل بع يمث
رات( ة      ) متغي اره طريق رات باعتب دد المتغي ل المتع ى التحلي ر ف ن التفكي ًا، ويمك ى مكاني أعل



 

  

  . الآتشاف آيف تتجمع النقاط مع بعضها فى شكل عنقودى

تخدامًا ت  ا اس يوعًا وأآثره رات ش دد المتغي ل المتع كال التحلي ر أش يعًا وأآث تضمن توس
ل         تحليل االنحدار،لنطاق تطبيق  دد والتحلي ى االنحدار المتع اين، بحيث يتحول إل وتحليل التب

ة        أثيرات الخطي ى فحص الت ا إل المتعدد المتغيرات للتباين على التوالى، حيث يسعى آل منهم
ابع   ر ت أثيرات     . لعدد من المتغيرات المستقلة على متغي دير الت ذا األساس لتق بية   ويشكل ه النس

ل المسار  لشبكات المتغيرات التى تتحدد فيما يطلق عليه ) المقننة( ادل   ( تحلي اد المتب أو االعتم
ر   ) أو المعادالت البنائية ى عب والتى يشيع استخدامها فى نمذجة األنماط المعقدة للتوارث المهن

ة سواء   ويوجد اآلن تنويعات من هذا األسلوب التحليلى للتعامل مع المتغيرا. األجيال ت الثنائي
  .آانت إسمية أو تراتبية

رات         ر من المتغي ل عدد آبي رات فى تقلي ومن المألوف استخدام التحليل المتعدد المتغي
اين   ن التب ن م در ممك أآبر ق اظ ب ع االحتف ر، م دد أصغر بكثي ى ع ة إل ة االرتباطي ذات العالق

ى خ   دة    الموجود أصًال، فى ذات الوقت الذى يسمح فيه ذلك بالتوصل إل صائص إحصائية مفي
ل       . مثل استقاللية المتغيرات عن بعضها البعض ى تحلي اد عل اذج الخافضة لألبع وتشتمل النم

  . المتعدد األبعاد) التدريج(والتحليل العاملى، والقياس المكونات األساسية، 

ممت     فية، ص د أداة وص ذى يع ية، ال ات األساس ل المكون اذج، تحلي ذه النم وأول ه
دد   ى ع ل إل ات         لتتوص ى آمي وى عل ى تنط تقلة الت ات المس اور أو المكون ن المح غير م ص

ان موجودًا أصالً     ذى آ ى العكس،       . متناقضة من التباين ال نهض، عل املى، في ل الع ا التحلي أم
اين   ة للتب ود مصادر مختلف رض وج وذج يفت ى نم بيل  (عل ى س ردة عل ترآة ومتف ل مش عوام

ل  . تباين الشائعة فقطويقتصر بصفة عامة على تفسير أوجه ال) المثال وقد شاع استخدام التحلي
  .العاملى بكثرة فى علم النفس، وبخاصة فى نمذجة نظريات الذآاء

وم      ال العل ى مج تخدامًا ف ل اس رات األق دد المتغي ل المتع اليب التحلي اك بعض أس وهن
رات ال       (اإلنسانية، نذآر من بينها التحليل المقنن  أثير عدد من المتغي دير ت تم تق تقلة  حيث ي مس

زى   )من المتغيرات التابعة -وليس متغير واحد فقط-المختلفة، على مجموعة  ل التميي ، والتحلي
  ).والذى يميز إلى أقصى حد بين مجموعتين فرعيتين أو أآثر فى ضوء المتغيرات المستقلة(

ة        ات الفئوي رات للبيان دد المتغي ل متع اإلسمية  (وقد بذلت حديثًا جهود آبيرة لتطوير تحلي
ذات األهمية الخاصة بالنسبة للباحثين االجتماعيين المهتمين بتحليل الجداول المرآبة ) لتراتبيةوا

التحليل ويكتسب  - ) أآثر أشكال التحليل الرقمى شيوعًا فى علم االجتماع(المعقدة وإعداد الفئات 



 

  

للعالقات  والذى يسمح) ٢اللصيق الصلة بكل من تحليل التباين، وتحليل آا( اللوغاريتمى الخطى
ادا          اطة واقتص ر بس ة أآث رض بطريق تويات أن تع ددة المس ق متع داول التواف ى ج ة ف المتبادل

  ).بمعنى فكرى(مبدأ االقتصاد : راجع مادة. فىالجهد الفكرى

 Univariate Analysis تحليل المتغير الواحد

  .التحليل المتعدد المتغيرات: انظر

 Brivariat Analysis تحليل المتغيرين

  .التحليل المتعدد المتغيرات: رانظ

 Conversation Analysis تحليل المحادثة

ذة    منهج بحث يجعل من المحادثات فى مواقف الحياة الواقعية موضوعًا للدراسة، وناف
  .يطل منها على األدوار، والعالقات االجتماعية، وعالقات القوة بين المشارآين

اإلثنوميثودولوجيا، وعلم اللغة االجتماعى، نبع أسلوب تحليل المحادثة إلى حد آبير من 
ة،              اة االجتماعي ل واحدة من أهم أنشطة الحي ات تمث ا أن المحادث وهو ينطلق من مسلمة مؤداه

ة      اة االجتماعي ن الحي ر م ب األآب يم الجان ا تنظ ن خالله تم م ث ي ل   . حي نهج تحلي دأ م ذلك يب ول
د األ    ن القواع ة للكشف ع اط المحادث جيل أنم ة بتس تم   المحادث ال أن ي يح لالتص ى تت ية الت ساس

د   بط اء، وإيقاعات، والسمات        ويرآز  . ريقة منظمة إلى حد بعي ة على بن ل المحادث أسلوب تحلي
اعالت الشفاهية    ة (األخرى للتف ين شخصين، أو داخل جماعة صغيرة         ) اللفظي تم عادة ب التى ت

دًا ل   . ج ة، ب ديم األهمي ون ع د يك ذى ق ة، ال ة موضوع المناقش تم مالحظ ه  وي و نفس ون ه ال يك
ل  ام الرئيسى للتحلي ل المضمون(موضع االهتم ى تحلي ا ف ائج البحث عن ). آم د آشفت نت وق

ذى يوسع مجال             ة فى التفاعل اإلنسانى، األمر ال د من الجوانب الخفي فائدتها فى توضيح العدي
  .االهتمام بفهم الحياة الواقعية، وآذلك فهم المقابالت التى يجريها الباحثون

ة    ويتض وتية ومرئي جيالت ص ل تس ة عم فة عام ة بص ل المحادث لوب تحلي من أس
ثًال مالحظة عدد المرات      . للمحادثات، التى يتم إخضاعها بعد ذلك للتحليل المفصل من هذا م

د أدوار الكالم،       تم تحدي ات، وآيف ي التى يقاطع فيها شخص شخصًا آخر، وآيف تبدأ المحادث
الثوانى  وحساب فترات التوقف وفترات الصمت، ى تعريف مختصر     . والكالم ب وللوقوف عل

نهج    وممتاز ألبرز الباحثين ال  ذا الم ل إ (ذين مارسوا ه ارفى ساآس    مث ل شجلوف وه ) يمانوي
ث         ددة للبح اد المتع ن األبع دج ع ون هيريت ة ج ر مقال نهج، انظ ذا الم ية له ايا األساس والقض



 

  

ى   ورة ف ا المعاصرة، المنش ى اإلثنوميثودولوجي ى ف ر  اإلمبيريق ان تيرن دنز وجوناث اب جي آت
  .)٣٠٥(١٩٨٧النظرية االجتماعية المعاصرة، الصادر عام ) محرران(

 Emic and Etic Analysis تحليل مرجعية المبحوث والباحث

ة   . تمييز استعاره علماء األنثروبولوجيا من علم اللغة فالمحللون الذين يهتمون بمرجعي
ة ل   يم المحلي ى وصف الق زون عل وث يرآ ذين   المبح ون ال ق المحلل ا يطب ه، بينم ع بعين مجتم

ر عدد من المجتمعات      دخل    . يهتمون بمرجعية الباحث نماذج نظرية أوسع عب د حظى الم وق
المعتمد عل مرجعية المبحوث بقدر آبير من الشيوع فى أواخر الستينيات باعتباره جزءًا من   

ة  ةحرآ بية الثقافي ة أن البحث األنثروبول  )*(النس دل الممارس ى  وت ًا إل د دائم ان يعم وجى آ
  .مرجعية المبحوث والمدخل المستند إلى مرجعية الباحثمزج بين المدخل المعتمد على ال

 Principal Components Analysis تحليل المرآبات األساسية

  .التحليل المتعدد المتغيرات: انظر

 Path Analysisتحليل المسار       

ن صور   دار صورة م ث االنح دد حي ة  المتع دار المعياري امالت االنح اب مع تم حس ي
ين       ) معامالت المسار ( ة ب ات بنائي راض عالق ق افت رات عن طري مصاغة فى صورة     المتغي

د   . ويتم فهم العالقات العّلية على أنها غير موجهة وتمثل بشكل المسار .نموذج عّلى ذلك يع ول
ا أن    هذا األسلوب فى جوهره تمثيًال بيانيًا لمجموعة من معادالت االن ى يفترض فيه حدار والت

ين ى مع ا ترتيب زمن رات له ـ. (المتغي ام . انظر ه ة، الصادر ع اذج العّلي اء النم ير، بن ب أش
٣٠٦()١٩٨٣(.  

ع       رات األرب ين المتغي ة ب ات العّلي ى العالق : ويوضح الشكل التالى مثاًال فرضيًا يشير إل
ة ا   وذج     و. لمبحوث مهنة األب، وتعليم األب، وتعليم المبحوث، ومهن ذا النم ى ه أن يالحظ عل

ل       عها قب م وض ى ت وث والت ى للمبح ل التحصيل الدراس عها قب م وض ة ت األصول االجتماعي
ذا  . الوظيفة التى يشغلها ويمدنا هذا األسلوب بتقديرات آمية للعالقات العلية موضع البحث، ه

                                           
أمريكا الشمالية، ومازالت هذه ارتبط اتجاه أو نظرية النسبية الثقافية بتالميذ وأتباع بواس فى ) *(

النظرية تمثل قوة مؤثرة فى األنثروبولوجيا، على الرغم من تزايد الشك فى سالمة هذا المفهوم فى 
ولمزيد من التفاصيل حول الحوار الذى دار حول هذا المفهوم . النظريات األنثروبولوجية الحديثة

ف محمد الجوهرى، المجلس األعلى إشراسميث، موسوعة علم اإلنسان، -شارلوت سيمور: راجع
 )المترجم(        .٦٧٨-٦٧٦، ص ص ١٩٩٨للثقافة، القاهرة، 



 

  

د  على الرغم من أنها ال تؤسس العّلية فى الحقيقة، حيث أن نمط العالقات بين ا لمتغيرات يعتم
رات، وحيث يكون من         ين المتغي ة ب ات العلي اعتمادًا آليًا على حكم الباحث على معظم العالق
و آانت مرتبطة      ا ل المستحيل تحديد االتجاهات، فإنه من المؤآد أن المتغيرات سوف تبدو آم

ى ال      ( ا ف ار إليهم وين المش يم األب توى تعل ة ومس ة االجتماعي ى الخلفي ال ف و الح ا ه ال آم مث
  .وتوصف العالقة بينها عادة على هيئة سهم مقوس له رأسان). السابق

رات           أثير النسبى للمتغي دير الت ه يسمح للباحث بتق ل المسار أن زة الرئيسية لتحلي والمي
ة ات العّلي بكة من العالق ى تصور . داخل ش د عل وذج يعتم ى أن النم ه ف ل أوضح عيوب وتتمث
ا أو دحضها       الباحث عن العالقات العلية المتوق ات اليمكن إثباته ذه العالق ا، وألن ه ع وجوده

عن طريق التحليل، فمن الممكن أن تكون أشكال تحليل المسار التى يتم إعدادها مضللة وغير 
  .التحليل المتعدد المتغيرات: انظر أيضا. صحيحة

 Content Analysis تحليل المضمون

ى النص  يختزل تحليل المضمون النص إلى ملخص صغير، أو تص   يعرف  . وير لمعن
ون   ارد بيرلس ه  (بيرن ى آتاب ال  "ف وث االتص ى بح مون ف ل المض ام  "تحلي ادر ع ، الص

نظم،      : "تحليل المضمون بأنه) ٣٠٧()١٩٥٢ ى الوصف الموضوعى الم أسلوب بحث يهدف إل
د وصفًا ضيقًا آل الضيق      "والكمى للمحتوى الظاهر لالتصال و . ، وإن آان هذا التعريف يع

ة واالتصال  تطور هذا األ د حدد   . سلوب بصورة آبيرة فى األربعينيات فى دراسات الدعاي وق
ك     : هارولد السويل أثير ذل ا ت ن، وم ول، ولم ه عن     "من الذى يقول، وماذا يق ك فى مقالت ؟ وذل

ال  " ات االتص رون    (، "وصف محتوي ويل وآخ اب الس ى آت ورة ف رر(المنش ة ): مح الدعاي
ام      ادر ع ام، الص رأى الع ال وال د    . )٣٠٨()١٩٤٦واالتص مون أن يفي ل المض تطاع تحلي واس

  .بصورة متزايدة من علم اللغة وعلوم المعلومات

ات    د الكلم ى ع ل المضمون عل كال تحلي ط أش وم أبس ال لوضع  (ويق بيل المث ى س عل
لو     يح أس وعات، أو توض ور للموض ع تص دى، أو وض رس أبج أليففه ط  ). ب الت ذلك نش آ

وتضمنت تلك البحوث محاوالت . النحو وعلم الداللةمجال رصد مظاهر التقدم فى البحث فى 
ة   ذور الكلم رات أو تصريفات ج د المتغي ون،  (لتصنيف أو ع ون، يك ون، يكون ك أآ ال ذل مث

ى أو   ). سوف يكون، آان، آانوا، قد آانوا، تعد متغيرات لفعل الكينونة وإلزالة غموض المعن
ة  (ة واحدة، التمييز بين المعانى المختلفة للكلمة يتم تهجيها بصور ، ١٦مثل ثقب فى الفتحة، آل



 

  

ة           . )*()يعض اهيم الداللي د المف ى تحدي ل المضمون إل ر يسعى تحلي وفى حاالت الطموح األآب
ة    (، والسمات األسلوبية المميزة )مثل اإلنجاز أو الدين(العامة  ك القصور أو المبالغ بما فى ذل

ر  د الموضوعات األساسية    )فى التعبي دين آ  (، وتحدي ل ال وة محافظة  مث ومن الطبيعى أن   ). ق
ًا             ى الحساب، وفق ؤ عل درة السريعة الكف انية والق ة اإلنس ين المعرف دًا ب اعًال معق يتطلب هذا تف

وهناك بعض االهتمامات وأساليب البحث  . لنظام تنميط محدد مثل دليل هارفارد البحثى العام
ى          ذآاء الصناعى، عل دان ال ل المضمون مع مي ا تحلي ه أصبح      التى يشترك فيه رغم من أن ال

  .ترميز: قادرًا على أن يتعامل مع مواد أآثر عمومية، وذات نهايات مفتوحة، انظر أيضًا

  تحليل مقطعى، بيانات مقطعية

Cross-Sectional Analysis, Cross-Sectional Data 

ين وحدات        ات اإلحصائية ب تحليل إحصائى يمدنا بمعلومات عن الخصائص، والعالق
د  ة عن ة  الدراس ة معين ة زمني ات (لحظ ع البيان ة جم م  ). لحظ ًا باس اه أحيان ذا االتج مى ه ويس

دنا بمعلومات عن       )لقطة الصورة" (مدخل اللقطة" ل المقطعى أن يم ، ولهذا اليستطيع التحلي
دراسة  التغير، أو العمليات التى تحدث عبر فترة زمنية معينة، ألن هذا الهدف يتطلب إجراء  

ة ة( طولي ع ذل). تتبعي ر من دراسات وم وم الجانب األآب ات أن يق  المسحك تفرض اإلمكاني
ى     ل المقطع كل اليناسب إال التحلي ى ش ا ف تم جمعه ات ي ى بيان اعى عل ًا. االجتم ر أيض : انظ

  .دراسة تتبعية

 Canonical Analysis تحليل مقنن

  .التحليل المتعدد المتغيرات: انظر

 Scalogram Analysis تحليل مقياس جوتمان

  .مقياس جوتمان: انظر

 Componential Analysis تحليل المكونات

ى اختالف المصطلحات         ى تعمل عل أسلوب يستخدم لوصف األسس والمتضادات الت
ة /المستخدمة فى اللغة و م          . أو الثقاف ن الع ة واب ن واإلبن ة أن اإلب ل القراب د تحلي ذا نجد عن وهك

ديهما،     ينتمون جميعًا إلى نفس الجيل، وعلى حين يتشارك اإلبن  اء لوال ا أبن واإلبنة فى آونهم
                                           

، بنفس الهجاء ولكن بمعان مختلفة على bitتستخدم العبارات الثالث فى اللغة اإلنجليزية الكلمة ) *(
  )المحرر(          .النحو الموضح فى الترجمة



 

  

  .إال أنهما يختلفان فى آونهما ذآرًا وأنثى

 Social Area Analysis, (SAA) تحليل المنطقة االجتماعية

يالت   ن تحل وع م رية ن ا الحض ل    اإليكولوجي دل بي يفكى ووين رف ش ال أش رتبط بأعم ي
امز  : انظر بصفة خاصة آتاب(وزمالئهما  ا : أشرف شيفكى وولي ة فى لوس    المن طق االجتماعي

ام   ادر ع وس، الص ف  )٣٠٩(.١٩٤٩أنجل ا مؤل ر أيض ل: وانظ يفكى وبي ة : ش ل المنطق تحلي
وتقدم صياغتهما األصلية وصفًا شامًال تقريبًا لكل تباينات  )٣١٠(.١٩٥٥الصادر عام  االجتماعية

ة فى ضوء ث ا االجتماعي ين مناطقه زة ب وس، ممي اطق السكانية فى حضر لوس أنجل ة  المن الث
رات    ن المؤش واع م المرة  (أن ر واضح ب ا غي ى) ترآيبه اعى،   : وه ب االجتم رات الترات مؤش

ذى ظهر   . ودرجة التحضر، والعزل أو االنقسام بين الجماعات ويستند األساس النظرى لها، وال
اس           ه المقي ا أطلق علي خالل الدراسة الالحقة لمدينة سان فرانسسكو، إلى التصور األساسى لم

ات             المجتمعى، ذه العالق ة ه ات، وآثاف نهم عالق وم بي ذين تق ه عدد الناس ال ذى يقصد ب د  . وال وق
 الحضرية ارتبطت درجة الزيادة حسب هذا المقياس باالفتراضات التى قدمها لويس ويرث عن  

ذا         . آطريقة حياة ادة فى درجات ه ين الزي ل ربطا ب وفى النموذج الذى قدمه آل من شيفكى وبي
لمجتمع الصناعى الحضرى، الذى ساهم فى تحوله بصفة أساسية ماحدث  المقياس وبين ظهور ا

رات اقتصادية   ن تغي ه م ة (في ارات التكنولوجي ى االبتك دورها ال ع ب ذا  ). ترج ة له ى مراجع وف
ه       راث فى مقال د دينيس مك إل اين االجتماعى    : النموذج على ي اس المجتمعى والتب ذى  ، المقي وال
ر تحت عن  ر جري اب من تحري ى آت دنشر ف ام ، وان التحضر الجدي د مك )٣١١(١٩٦٨ع ، ابتع

ة إلراث عن تلك    التغيرات فى التنظيم         االقتصادية،   الحتمي اس ب ذا المقي رات فى ه وربط التغي
وارد لصالح           ع الم ة، وبدرجة تجمع السكان وإعادة توزي الصناعى وتوزيع المهارات من ناحي

رى    ة أخ ن ناحي دن م ات الت     . الم ن الدراس ر م م آبي اك آ ينيات   وهن الل الخمس ت خ ى أجري
وبصفة خاصة فى الواليات المتحدة  (والستينيات وطبقت نموذج تحليل المناطق االجتماعية هذا 

ا  - وسوف يالحظ القراء . والتى انطلق معظمها من اإليمان بصالحية هذا المقياس) األمريكية آم
ة   - الحظ النقاد فى ذلك الوقت  يالت الكمي ذه     أنه على الرغم من آم التحل دة المتضمنة فى ه المعق

د            ر إلى التحدي ا تفتق ات السببية التى طرحته اهيم األساسية والعالق األعمال، فإن العديد من المف
ة المصاحبة     . الواضح ارات االجتماعي اذا        للتحضر فمناقشة التي نجح فى توضيح آيف ولم م ت ل

أثيرات      ولم ينجح النموذج فى النهاية .  حدثت التباينات االجتماعية بالفعل ين ت ة ب فى إقامة عالق
ايز           ذا التم د من ربط ه م فالب اطق، ومن ث التحديث وبين محاور التمايز االجتماعى لسكان المن

ا           ديم وصف له د من مجرد تق دم إلى خطوة أبع ا أن نتق اب   . بنظرية أخرى، إذا آان لن دم آت ويق



 

  

يم  ان ت ام    : دنك ادر ع رى، الص وع الحض ام لنظ   )٣١٢(١٩٧١التن رض ع ل ع ل  أفض ة تحلي ري
  .المناطق االجتماعية، التى أصبحت اآلن ذات أهمية تاريخية فقط

 Psychoanalysisالتحليل النفسى   

ادئ    ا ب نظرية فى علم النفس وطريقة لعالج األمراض النفسية، يرجع الفضل فى تطويره
اء التحلي        فرويد، األمر إلى سيجموند  د علم ة على ي ل ثم تطورت واتسعت بأشكال وطرق مختلف

ك     د ذل اءوا بع ذين ج ى ال ون    . النفس راون المعن يمس ب اب ج ازال آت ديون  : وم د والفروي فروي
  .يمثل مدخًال ممتازًا لمختلف مدارس التحليل النفسى )٣١٣(١٩٦٤المحدثون، الصادر عام 

ا تتكون من          نفس باعتباره ائى لل وذج البن ة الالشعور والنم ولب التحليل النفسى نظري
ويتكون الالشعور من   .  ، واألنا، واألنا األعلى)الهو أو الهى(اإليد : هىثالثة أنساق متداخلة 

ه يتكون من أحاسيس       (أفكار  بعض أن رى ال د ي درك       ) وق رد ي ا ألن الف ك إم ة، وذل ر مقبول غي
أتها  . داخليا أنها تهدد وجوده، أو ألنها تعد مصدر تهديد للمجتمع وقد تكون هذه األفكار فى نش

أو آالين، على نحو ما ترى ميالنى (، أو عدوانية، ومدمرة )فرويد على نحو ما يرى(جنسية 
ز    وف والعج رة للخ رات مبك ة بخب رى  (مرتبط ا ي و م ى نح وتعل و ). وينيك ر اإلد ه ويعتب

دين والمجتمع    مصدر الدوافع التى تتطلب اإلشباع المباشر، أما األنا األعلى فيمثل سلطة الوال
  .ا هى التوفيق بين المتطلبات المتصارعة الناجمة عن ذلكالتى نتمثلها فى داخلنا، ومهمة األن

ل لعمل الالشعور       د لألحالم أدق تحلي أن      . ويقدم وصف فروي ل ب ذا التحلي دأ ه وهو يب
ات      ارة عن إشباع لرغب ات      : يبين أن جميع األحالم هى عب يًال للرغب باعًا متخ دم إش ا تق إذ أنه

عور ى الالش ة ف ال ي . المكبوت ه ف عور نفس ا الالش رف النضج أو  أم ة واليع دود زمني رتبط بح
ى اإلشباع        -على هذا المستوى الالشعورى-إذ نظل : االآتمال ا، نسعى إل اًال طوال حياتن أطف
ر ياء   . المباش ى أش ة ف عر بالرغب ه يش ق، إذ أن وانين المنط ع لق عور اليخض ا أن الالش آم

ادة إال     متعارضة فى نفس الوقت، وهى سمة من سمات الحياة اإلنسانية التى ال ا فى الع نتبينه
بعض         هما ال ان ببعض ه مرتبط خص وآراهيت س الش ب نف ون أن ح اس يقول رى الن دما ن عن

ًا ًا وثيق عور   . ارتباط ات الالش ى رغب ع عل ع الواق ى القم ام يتراخ دما نن ذه  . وعن ك فه ع ذل وم
ا       تحكم فيه ا وال تم مراقبته ا ت من  الرغبات الالشعورية التظهر بشكل مباشر فى أحالمنا، وإنم

  :خالل عمليات وصفها فرويد بأنها عمليات الحلم، وهناك أربعة أنواع منها هى

م    * ثًال أن الشرطى فى      (التكثيف أو اندماج عدة أفكار فى رمز واحد من رموز الحل ذا م من ه
  ).الحلم يمكن أن يدل على مجموعة من أصحاب السلطة الذين يعرفهم الحالم فى حياته



 

  

غبات فى شئ يرتبط باألصل، إما عن طريق الصدفة، أو من   اإلحالل حيث تحل إحدى الر *
من هذا المثال الذى تكرر حتى االبتذال أن نحلم باالتصال الجنسى من خالل (خالل التشابه 

  ).الحلم بقطار يعبر نفقا

ى صور       * ار إل ة، أو تحول األفك ه       (الرمزي دة ولكن أن الشخص يرتب المائ م ب ذا الحل من ه
دو   ع     يضع شوآًا وسكاآين ب ى العجز عن التعامل م دل عل ذى ي ابض، وهو األمر ال ن مق

  ).موقف معين

وأخيرا المراجعة الثانوية ويقصد به المظهر الكاذب المخادع الذى يتسم بالرشد ونضفيه نحن   *
  .لى قصة يمكن قبولها أو طرحها على اآلخرين ونحن نتذآرهاإعلى الحلم لكى نحوله 

يجب أن يرآز على الرموز، وليس على القصة، التى وآان فرويد يعتقد أن تحليل الحلم 
  .ليست سوى قناع خارجى فقط

داعى  : ويقودنا تحليل األحالم إلى السمة المحورية للعالج بالتحليل النفسى، وأعنى بها الت
ع   . إذ يطلب من المريض أن يتحدث عن أى شئ يطرأ على ذهنه متصًال بالرمز. الحر ومن واق

ا ن   رز أمامن ه يب ا يحكي عورية       م ار الالش ى األفك ا إل ن أن يقودن ه يمك د أن ى يعتق ن المعن ط م م
  ).٣١٤).(١٩٠٠تفسير األحالم، الصادر عام : انظر آتاب فرويد. (األصلية

ة،         ة الحديث ات الفكري ار بعض االتجاه ذه األفك تعارت ه رة اس نوات األخي ى الس وف
ة     البنوية وما بعد البنيوية، خاصة  ة مختلف روع علمي د      . فى نطاق ف ة النق ثًال نظري ذا م من ه

ة   ا، ونظري نص بوصفه حلم رأ ال دما تق ى عن م  إاألدب ا عرف باس ى، وآأساس لم اج المعن نت
تتة    ة المش ة (النظري ذات   ) الالمحوري ام   . Decentered theory of the subjectعن ال د ق وق

وى    ى ل وف المارآس ير الفيلس رة   ألتوس اج فك ية  "بإدم راءة العرض ة(الق ) الظاهري
Symptomatic     ة اء األساسى ألى نظري ى البن رف عل ة للتع ة آطريق ه المعرفي ى نظريت ف

  ).إشكالى، مشكل: انظر مادة (

وتذهب هذه . ولعل نظرية فرويد فى التطور الجنسى هى أشهر جوانب التحليل النفسى
م الم    م الشرجية، ث ة  النظرية إلى أن الطفل ينمو مارًا بعدة مراحل أولها المرحلة الفمية، ث رحل

ين      القضيبية، حيث يتم التعبير عن الشهوة الجنسية وإشباعها عند مختلف مواضع االتصال ب
ابقة     لية    : الجسم والعالم الخارجى، وهى المراحل الس م، والشرج، واألعضاء التناس ومن  . الف

ة              ى مرحل ة إل د من مرحل ذه المستويات أو يرت د أى مستوى من ه رد عن الممكن أن يثبت الف
نفس       . اسابقة عليه د آال الجنسين ب تم عن ويالحظ على أى حال أن التقدم من مرحلة ألخرى ي



 

  

ومن العناصر الجوهرية فى وجهة نظر فرويد أننا نبدأ حياتنا ثنائيى الجنس، هذا إذا . التسلسل
ل  ل للجنس اآلخر يمث ى المي كال، وأن التحول إل دد األش انحراف متع رد مصابًا ب م يكن الف ل

ر واضح  ازًا غي ات  إنج ى نفس الوقت إخضاع رغب ان، ويتضمن ف ب األحي ى أغل الم ف المع
ويتم إنجاز ذلك فى أغلب األحوال،  ). عن طريق الكبت أو اإلعالء(وغيرها  الجنسية المثلية

فكال الجنسين يتخذ األم فى   . ولكن ليس دائما، بطريقة الشعورية خالل مرحلة النمو األوديبية
ديا مشاعره       وب. أوائل حياته أول موضوع للحب د الصغير ال يمكن أن تتحقق جس النسبة للول

ديًا لألب     دها تح وق        . الجنسية تجاه أمه، وهو يع ك أن يعرضه للخطر بسبب تف ومن شأن ذل
ة        . األب عليه فى القوة والمكانة د باإلخصاء، وفى مواجه ه تهدي ذا الخطر بأن وهو يستشعر ه

رأة  ى ام ى الحصول عل ل ف رن باألم د المقت ذا التهدي ه  ه ة(خاصة ب غ ) زوج غ مبل دما يبل عن
ه  ر       . الرجال، عندئذ نجد الولد يقلع عن رغبته فى أم ا أن تتعرض لتغي ين عليه ا البنت فيتع أم

ى األب آموضوع أول للحب       ا تشعر     . أآثر عنفا فى التحول من األم إل د أنه وفى رأى فروي
رة إ       ة مبك ا فى مرحل ذى يقوده ا     أنها قد تعرضت لإلخصاء فعال، األمر ال ى التوحد مع أمه ل

  )٣١٥().١٩٠٥ثالث مقاالت فى نظرية الجنس، الصادر عام : انظر مؤلف فرويد(

ة  الحرآة النسوية وقد لعبت هذه النظرية دورًا بارزًا فى تطور  فهى فى نظر    . الحديث
ام سلطة األب،   الكثيرين تجعل فرويد منحازًا انحيازًا صارخًا وخاطئًا إلى  ل فى    نظ وهى تمث

وآانت جولييت ميتشيل، وهى من رواد . آخر أساسًا لتحليل نظام سلطة األب نفسه رأى فريق
ل النفسى، آانت           اء مارآسى ومتخصصة فى التحلي ا، ذات انتم الحرآة النسوية فى بريطاني
دم وصفًا    أول باحثة نسوية حديثة تدافع عن سيجموند فرويد، حيث رأت أن التحليل النفسى يق

ا  (ب، ولكنه اليقدم وصفة لتحقيق سيطرة الرجل  وتحليًال لنظام سلطة األ ل  : انظر آتابه التحلي
  )٣١٦().١٩٧٦النفسى والحرآة النسوية، الصادر عام 

ة التى             م للعملي ار موضوع الشهوة الجنسية على فه د لتطور اختي ل فروي وينطوى تحلي
النرجسية  (يسعى فيها الطفل الصغير فى بادئ حياته إلى تحقيق اإلشباع من خالل جسده هو        

وعلى حين رآز    . ، ثم بعد ذلك عن طريق التوحد مع األم وتشربها آجزء من نفسه هو )األولية
التحليل النفسى الكالسيكى وفرويد على المرحلة األوديبية، نجد أن تطور نظرية التحليل النفسى  

د اتجه إلى الترآ           ًا، ق ل النفسى البريطانى عموم ن، وفى التحلي ز على   فى أعمال ميالنى آالي ي
ا مع األم، بحيث أن بعض المفكرين النسويين حاولوا أن يفسروا تطور           العالقات األولى تمام

  .الفروق بين النوعين فى ضوء العالقات المتميزة بين األمهات وأبنائهن وبناتهن

ا تطورت من            ة، ولكنه ة واحدة متناغم ل النفسى ليست آتل ة التحلي والحقيقة أن نظري



 

  

ة بطرق     خالل مدارس وطنية م ة االجتماعي اط بالنظري ختلفة، وتميل تلك المدارس إلى االرتب
ة ة          . مختلف ا والنظري ى بريطاني ى ف ل النفس ين التحلي ية ب ل الرئيس زة الوص ت هم د آان ولق

ة       وم األموم ة النسوية لمفه دمتها الحرآ ى ق ل النفسى فى     . االجتماعية الدراسات الت ا التحلي أم
بط   د ارت ان، فق ه الآ ا، ويمثل د     فرنس وية المابع ة النس ا والحرآ ة عموم د البنيوي ة مابع بحرآ

ا      بارسونزوقد أدمج تالكوت . البنيوية على وجه الخصوص ة لألن الدراسات النفسية األمريكي
ذلك . فى إطار نظرية عامة فى التنشئة االجتماعية ولبى،  جون  : انظر آ ة،    ب ة النقدي  والنظري

  .يونجوآارل جوستاف 

 Demographic Transition تحول ديموجرافى

دم،      الم المتق اطق الع ن من ر م ى آثي ه ف ن أن نالحظ ذى يمك ول ال ط التح ه نم يقصد ب
وجرافيتين  رحلتين ديم ين م يطة ب ة وس ة،  : آمرحل ة التقليدي ى تعرف بالمرحل ى هى الت األول

نخفض        . معدالت الخصوبة والوفياتحيث ترتفع  ى ت ة فهى الت ة، أو الحديث ة الثاني ا المرحل أم
ا ات فيه دالت الخصوبة والوفي ن  . مع ى تطورت م ديموجرافى، الت ة التحول ال ًا لنظري وطبق

المفروض        تاين، ف ك باسم فرانك نوتش د ذل خالل مالحظة هذا النمط فى أوروبا، وارتبطت بع
و سكانى سريع         رة نم ة فت ى بداي ؤدى إل ا  (أن تنخفض معدالت الوفيات أوًال، األمر الذى ي آم

ا خالل    ال        حدث فى بريطاني ى سبيل المث رن التاسع عشر عل ا  )النصف األول من الق ، يتبعه
ال      (انخفاض مماثل فى معدالت الخصوبة   ال مق ى سبيل المث دة   : السكان "انظر عل ة بعي رؤي

الم ): "محرر(شولتز . ، المنشور فى آتاب ت"المدى ام   "الطعام للع . )٣١٧(١٩٤٥، الصادر ع
ديموجرافى سوف      وقد بذلت جهود مستفيضة فى الجدل الذى دار ح  ان التحول ال ا إذا آ ول م

ى       كانى ف و الس ان النم ا إذا آ اؤل عم ة، ودالالت التس دول النامي ى ال نمط ف ذا ال نفس ه تم ب ي
ان مجرد نتيجة من       ه آ المراحل المتوسطة للتحول قد عمل على حفز الثورة الصناعية، أم أن

  .التنمية االقتصادية والتحديثنتائج 

  ة التحول العلمانىالتحول العلمانى، نظري

Secularization, Secularization Thesis 

دات والممارسات والمؤسسات  د المعتق ى بمقتضاها تفق ة الت انى هو العملي التحول العلم
ة      دهور   . الدينية مغزاها وأهميتها االجتماعية، خاصة فى المجتمعات الصناعية الحديث ويقاس ت

ات الديني  ى الممارس ارآة ف دى المش دين بم ة  ال دات الديني ك بالمعتق ورها، والتمس ة أو حض
ا   الصحيحة، ودعم المؤسسات الدينية المنظمة بالعضوية والمال واالحترام، وباألهمية التى تناله



 

  

ة  - آاألعياد مثًال- األنشطة الدينية  اك وجهة       . فى الحياة االجتماعي إن هن ايير، ف ذه المع وحسب ه
  .ية تحول علمانى فى القرن العشريننظر ترى أن المجتمعات الحديثة قد مرت بعمل

أة       رتبط بنش ة ت مة حتمي ة س أن العلماني ول ب ى الق انى إل ول العلم ة التح ذهب نظري وت
ع الصناعى ديث  المجتم ةوتح دات  . الثقاف ل المعتق د جع ديث ق م الح رى أن العل ن ي اك م فهن

ة      ا أن تعددي ًا، آم ل إقناع اة  التقليدية أق ار      عوالم الحي د آسرت احتك ة، وأدى  ز الرمو ق الديني
ى      تحضر  اة األسرية عل المجتمع إلى خلق عالم يتسم بالفردية والالمعيارية، وعمل تآآل الحي

اس   التكنولوجياجعل المؤسسات الدينية أقل شأنًا، آما ساهمت   -بصورة أعظم  -فى تمكين الن
ل خطورة          رة أق درة، فك ه الكامل الق رة اإلل ل  من السيطرة على بيئتهم، بدرجة تجعل فك أو أق

ًا اه         . إقناع ر باتج اآس فيب ده م ا يقص اس لم ار أو مقي ة آمعي تخدم العلماني ى تس ذا المعن وبه
  .المجتمع نحو الترشيد

دير مستوى التمسك  ى تق الغ ف ا تب ى أنه ة إل ة العلماني اد نظري ذهب نق ذا ي ل ه ى مقاب ف
دهور         ة وت ين العلماني ا تساوى ضمنيًا ب ة، وأنه فى  المسيحية،   بالدين فى المجتمعات التقليدي

ة    دة   حين أنه يجب الفصل بينهما، وأنها تقلل من أهمي ة الجدي ات الديني فى المجتمعات    الحرآ
ا ال      ا أنه ة، آم ا مجتمعات علماني ات       التى يطلق عليه تستطيع أن تفسر بسهولة وجود اختالف

ات الصناعية  ين المجتمع ة ب دة األمريكي(وتنوعات هام ات المتح ى الوالي و الحال ف ا ه ة آم
فيما يتعلق بطبيعة ودرجة العلمانية، هذا باإلضافة إلى أنها أخفقت فى أن تأخذ فى ) وبريطانيا

ا        القومية، اعتبارها دور الدين فى بعض الثقافات  ا أنه دا، آم دا وأيرلن آما هو الحال فى بولن
دين    ة لل ثالً   (تقلل من قيمة البدائل العلماني انية م ؤدى وظي   ) آالنزعة اإلنس د ت ى ق دين   والت ة ال ف
ه        . (دون أن تشتمل على اإليمان بالمقدس  ا آتاب ارتن ومنه ال م ال أعم ى سبيل المث : انظر عل

ة الصادر   : ، وآذلك آتابه)٣١٨(١٩٦٩الدينى والعلمانى، الصادر عام  نظرية عامة فى العلماني
  .)٣١٩(١٩٧٨عام 

ه  (وقد ذهب بيتر برجر   دين، الصادر عام      : فى آتاب ة لل ة االجتماعي ، )٣٢٠(١٩٦٩الحقيق
د       " مظلة مقدسة"إلى أن البشر يحتاجون إلى  اب المعنى يع اة ذات معنى ألن غي آى تجعل الحي

ان   . تهديدًا لحاجتنا إلى عالم متسق ه  (ويقترح توماس لوآم ى، الصادر عام     : فى آتاب دين الخف ال
ديها  )٣٢١()١٩٦٣ ة ل ن خفىأن المجتمعات الحديث ة التحول الع. دي اندون لنظري ا المس انى أم لم

ون   ل ويلس نهم براي ه(وم ر آتاب ام   : انظ اعى، الصادر ع ور اجتم ن منظ دين م  )٣٢٢()١٩٨٢ال
باب،     ات الش ا، وثقاف دة وتنوعه ة الجدي ات الديني ة للحرآ ة والتجزيئي ة التعددي رون أن الطبيع في

ة    دين للسلطة االجتماعي وفى المواضع   . والثقافات المضادة، هى فى الحقيقة دالئل على فقدان ال



 

  

ثًال، يكون فى         ة م ات المتحدة األمريكي التى يبدو فيها أن الدين يزدهر، آما هو الحال فى الوالي
ة    اة للمشاعر الوطني دما يتصدون لدراسة        . المقام األول مجرد قن اء االجتماع عن إن علم ذا ف وله

اً  اك أنماط م أن هن دينى، يتضح له ر ال ة والتغي ديولوجيا والقومي ين اإلي دة ب ة المعق دة  العالق عدي
  .الدين المدنى: ومختلفة من العلمانية، انظر آذلك مادة

 Sanskritization التحول نحو السنسكريتية

  .طائفة، طبقة مغلقة: انظر

 Bias          التحيز، انحياز

ر ز المقاب: انظ ة، الال  تحي ائم بالمقابل ز الق ة، تحي تجابة،   ل دم االس تجابة أو ع اس
  .لتعصب، خطأ المعاينةموضوعى، تحيز القائم بالمالحظة، ا

  

 Gender Segregation (In Employment)  )فى العمل(التحيز الجنسى 

ى      اء المهن ى البن اء ف ال والنس افئ للرج ر المتك ع غي ى التوزي وم إل ذا المفه ير ه -يش
وع    ) على نحو أآثر دقة(ويسمى ذلك فى بعض األحيان  ى أساس الن ى عل ة  . التحيز المهن وثم

ة     ): فى العمل(ى صورتان للتحيز الجنس التحيز الرأسى، وهو يشير إلى تجمع الرجال فى قم
فله  اء أس ع النس ى وتجم رم المهن اء   . اله ال والنس ام الرج ى قي ير إل و يش ى، وه ز األفق والتحي

أى داخل فئات مهنية معينة، أو حتى داخل المهن  (بأعمال مختلفة على نفس المستوى المهنى 
ع المعلومات   وتختلف درجات التحيز الن). نفسها انظر  . وعى اختالفا عكسيًا مع مستوى تجمي
  .سوق العمل، وتجزؤ سوق العمل: أيضًا

 Interviewer Bias تحيز القائم بالمقابلة

الل      وث خ تجابة المبح دث الس ذى يح وه ال ه التش د ب ة يقص ية أو المقابل الشخص
ائمين  لألس) المتفاوتة(التليفونية، وهو تشوه ينجم عن االستجابات المختلفة  لوب االجتماعى للق

ئلة   بعض األس رحهم ل ة ط ن طريق ياتهم أو ع ة ولشخص ت  . بالمقابل تخدام نص ثاب ل اس ويمث
ة         ائم بالمقابل ز الق ن نحي ل م ى تقل رق الت د الط ئلة أح د لألس ث   . وموح لم البح م يس ول

وءة ذا األنثروبولوجى ودراسات الحالة من التأثر بهذه المشكلة، التى تتفاقم من خالل   ة  النب تي
  .تحيز المقابلة: انظر أيضا. حيث يكون الباحث هو نفسه القائم بالمقابلة التحقيق، 

 Sampling Biasتحيز المعاينة     



 

  

  .خطأ المعاينة: انظر

 Interview Biasتحيز المقابلة      

ة   ة للمقابل ة االجتماعي بب الطبيع ائج البحث بس ى نت ر ف ذى يظه ز ال ذا . التحي ع ه وينب
ثًال، أو يوجه       (القائم بالمقابلة : ثة مصادر أساسية هىالتحيز من ثال زًا، م د يكون متحي ذى ق ال

د التهرب من          (، والمبحوث  )للمبحوث أسئلة إيحائية ثًال، أو يري ذب، م ى الك ل إل د يمي ذى ق ال
ئلة  ا  )بعض األس ة ذاته روف المقابل ة  (، وظ ة واالجتماعي روف الفيزيقي ة الظ ر ). خاص انظ

  .المقابلةتحيز القائم ب: أيضًا

 Observer Biasتحيز المالحظ    

ى بحوثهم،         احثين عل ا آل الب ى يقحمه ة الت يشير هذا المفهوم إلى آافة الفروض الثقافي
ى مالحظاتهم    ى     . والتى تساعد فى التعرف على منهجهم فى البحث وعل بعض إل د ذهب ال وق

ة   وث العلمي ل البح ة   (أن آ وث العلمي ا البح ا فيه ه"بم ت إ") البحت ذه  ليس ل ه ًا لمث ال انعكاس
ى يشعرون   . التحيزات والمهم أننا نشجع الباحثين اليوم على أن يكشفوا دائمًا عن تحيزاتهم الت

بها ويعبروا عنها تعبيرًا ظاهرًا فى تقرير بحثهم، وذلك بهدف مساعدة اآلخرين ممن يبغون     
  .الحكم على صدق نتائج ذلك البحث

 Sex Descrimination  )ذآر أو أنثى(التحيز للنوع 

  .االنحياز الجنسى للرجل: انظر

  تحييد االنحراف، تحييد الذنب

Neutralization of Deviance, Neutralization of Guilt. 

  .معجم الدوافع، لغة الدوافع: انظر

 Under - Developmentالتخلف   

ر والرآود االقتص       بنظرية التبعيةيرتبط هذا المصطلح  ة الفق ادى ويستخدم لوصف حال
وهو يعنى ضمنًا أن هذه المجتمعات التعانى فقط  . الذى تتسم به آثير من مجتمعات العالم الثالث

من انعدام التنمية، وإنما يعنى آذلك أنها لم تستطع أن تحقق مستويات التنمية التى آان ينبغى أن  
  .تتحقق، لو لم تقم على استغاللها الدول الرأسمالية المتقدمة

 Cultural Lag     تخلف ثقافى 



 

  

  هوة ثقافية: انظر

 Decarceration التخليص من الحجز

واع المؤسسات آالسجون       يشير هذا المصطلح إلى عملية إخراج األفراد من بعض أن
م فهى عكس مصطلح     . أو مصحات األمراض العقلية مثًال ذه     .الحجز ومن ث د أصبحت ه وق

ياً       رن العشرين عنصرًا أساس ادة تنظيم      العملية تمثل فى منتصف الق الضبط  من عناصر إع
رامج      االجتماعى،  ًا بب ًا وثيق ى وضبط المجتمع      حيث ارتبطت ارتباط ة المجتمع المحل رعاي

ى ون           . المحل ه والمعن ف علي ه المختل ى آتاب ر ف ذا التغي باب ه كال أس درو س اقش أن د ن وق
وم ومن المفاهيم األخرى المرتبطة . )٣٢٣(١٩٨٤الصادر فى عام " التخليص من الحجز"  بمفه

ل      وم التنق ين مؤسسات الحجز    التخليص من الحجز مفه وع   Transcarcerationب ، أى من ن
  .معين من المؤسسات إلى نوع آخر

 Androgany         تخنث

اث      ذآور واإلن ين سمات ال ع ب ذى يجم ك ال تم بعض  . الشخص المخنث هو ذل د اه وق
ون   ذين يدرس اع ال اء االجتم وععلم ا   الن ث، ألنه اهرة التخن اؤل  بظ ع التس ع موض تض

ى     . االدعاءات المسلم بها حول آينونة الرجل والمرأة ة الت ك دراسة الحال ومن األمثلة على ذل
ومن . ، وملف ميشيل فوآو التاريخى حول هرقل البربرى"أجنيس"قام بها هارولد جارفينكل 

ر انظ(المألوف بدرجة أآبر أن تستخدم هذه الشخصيات آموضوعات لقصص الخيال العلمى 
ال م  ان    : "بيرسى . على سبيل المث ى حد الزم رأة عل ة      )٣٢٤(".إم ويتشيع بعض أنصار الحرآ

  .لنظام سلطة األبالنسوية لفكرة التخنث الثقافى أو السيكولوجى، وليس الجسمانى، آبديل 

 Entitlement          تخويل

  .العدالة االجتماعية: انظر

 Free Associationالتداعى الحر   

  .يل النفسىالتحل: انظر

 Sociological Intervention تدخل عالم االجتماع

دخل اإليجابى         دعو إلى الت ورين، ي أسلوب منهجى مارسه عالم االجتماع الفرنسى آالن ت
ى   اع ف الم االجتم ة لع ة االجتماعي ن     الحرآ ل الكشف ع ن أج ته، م كل موضوع دراس ى تش الت

  ".مارسات المنظمة التى يقبلها المجتمعشبكة الم"العالقات االجتماعية التى تقع فعال خلف 



 

  

بعد الصناعة على قوى الضبط غير العادية الكامنة فى استخدام  ويرآز تحليله لمجتمع ما
ة    (فهذه القوى تمد البشر بالقدرة على صنع التاريخ . تكنولوجيا المعلومات المعنى الحرفى لكلم ب

ورين    . القوى ، ولكن المواطنين فى عمومهم ليس لهم سبيل إلى تلك)صنع ولهذا السبب ينسب ت
أهمية سياسية أساسية إلى الحرآات االجتماعية التى تنتظم فيها جماعات من المواطنين لتحدى    

ا  ة عنه راح أشكال بديل ائدة، واقت ة الس ق موقف . أشكال المعرف اع خل الم االجتم ا يحاول ع وهن
ة طبيعة الصراع       ل الحرآة االجتماعي يًال     بحثى يمكن فى إطاره أن تمث ا تمث دخل فيه ات التى ت

  :ولهذا يدعو تورين إلى تبنى أربع ممارسات بحثية هى. آامًال

  .الدخول فى عالقة مع الحرآة االجتماعية عن طريق تنظيم مناضليها فى جماعات  *

  .تشجيع تلك الجماعات أثناء أدائها أدوارها النضالية  *

  .شرح السياق التاريخى للحرآة للعناصر النشطة فيها  *

ذاتى لموقف      * ل ال ى   جماعة المناضلين، من خالل تفسير      المشارآة فى التحلي األحداث الت
  .وقعت أثناء عملية تدخل العلماء االجتماعيين

اريس   ة فى ب وم االجتماعي ا للعل ورين ومساعدوه فى مدرسة الدراسات العلي د وفق ت وق
يث التحق الباحثون بحرآة  ح. خالل الستينيات إلى مجموعة من التدخالت السوسيولوجية المثيرة

ة  Occitanالطالب الفرنسيين، وبحرآة مناهضة البحوث النووية، وحرآة أوآسيتان   ، )*(اإلقليمي
ة   امن البولندي ة التض ة منظم ة   . وحرآ احثون عملي ك الب اوز أولئ د تج ارآة،  وق ة المش المالحظ

ا بشكل   وانخرطوا بشكل نشط فى األفكار والممارسات السياسية لتلك الجماعات آوس       يلة لفهمه
ة    . أآثر اآتماًال ة النظري اعلين   : ويسمى هذا األسلوب من الناحي ة دراسة الف ومن األمور   . نظري

ًا لمنهج العمل        دانى السوسيولوجى وفق التى أثارت أآبر قدر من الجدل هذا الربط بين العمل المي
ة للفعل االجتماعى     ) الثورى( ات الذاتي ا   . المارآسى والنظري ة هى    ولعل أنجح ثم ر تلك المحاول

  .١٩٦٨دراسة حرآة الطالب الفرنسيين وحرآة العمال فى عام 

ة فى        ررات استخدامه النظري ويجد القارئ أآمل وصف لهذا األسلوب المنهجى، ومب
ام     : آتاب تورين ين، الصادر ع ذا      . )٣٢٥(١٩٧٨الصوت والع اد ه اءلنا عن مدى ابتع وإذا تس

د أو     النهج عن وجهة نظر علم االجتماع الت اعى المحاي الموضوعى  قليدية عن الباحث االجتم
إن أسمى  : "أو الذى يكتفى بتسجيل الحقائق فقط، فسوف يأتينا رد واضح من تورين يقول فيه

ين          ة ب ة مستفيض ا مناقش يطرت عليه ى س ك الت ى تل الب ه ة الط ى حرآ دخل ف ات الت لحظ

                                           
 )المحرر(  .انس الواقعة جنوب شرقى فرنساحرآة إقليمية انفصالية ألبناء منطقة البروف) *(



 

  

ة          ر الجماع ى فك ل ف ذى أدخ احثين، ال ق الب د فري لين وقائ ة   المناض وع المعرف وة موض بق
ل     ى تمث ة، الت ه هو    -واستخداماتها االجتماعي اع       -فى رأي ى االرتف ادر عل د الق العنصر الوحي

  ".بالنضال الطالبى إلى مستوى الحرآة االجتماعية

 Social Stratification التدرج االجتماعى

  .التدرج الطبقى: انظر

 Hierarchy of Needs تدرج االحتياجات

ذات   فىمازلو رى فى نظرية إبراهام المفهوم المحو ازلو أن    . تحقيق ال د افترض م وق
ة تصاعديًا ا مرتب ًا وأنه انية موجودة غريزي ات اإلنس ية . الرغب إن االحتياجات النفس ذلك ف ول

ى أوالً         ة الشديدة، ينبغى أن تلب ة من األخطار البيئي وم والحماي د  . األساسية، آالطعام والن وبع
ى األ  ار آخر      ذلك تصبح الحاجة إل وق آل اعتب ان ف ى شئ من      : من واالطمئن نحن بحاجة إل ف

وما أن يتم إشباع هذه الحاجات حتى يظهر المستوى الثالث    . النظام واليقين والبناء فى حياتنا
ز الوجود   ع     . من الحاجات، آالحاجة إلى االنتماء، والحب، إلى حي ا فى المستوى الراب ويتبعه

ه  من التدرج الحاجة إلى تقدير الذات . ، وذلك الآتساب احترام الفرد لنفسه واحترام اآلخرين ل
امس      توى الخ ود المس ى الوج زغ إل ات يب ذه الحاج ل ه باع آ تم إش ا ي د م ا -وعن و أعاله وه

ًا ايمكن أن    -جميع ل م رء آ ى أن يصبح الم ة ف ذات، أو الرغب ق ال ى تحقي ة إل و الحاج أال وه
ون و. يك ه المنش ى مؤلف ازلو ف ب م دد يكت ذا الص ى ه ام وف وان ١٩٧٠ر ع ة : بعن الدافعي

ية ائًال)٣٢٦(والشخص م،  : "، ق ه أن يرس د ل ان الب يقى، والفن ف موس د أن يؤل يقى الب الموس
نهم أن يعيش فى سالم مع نفسه        والشاعر البد أن يقرض الشعر، إذا ما ى  . آان لكل م إن عل

ه   ه المرء أن يسعى ألن يصبح ما تؤهله ل ه  إمكانيات قًا    فاإلنسان ينبغى  . أن يكون أن يكون متس
ق     أشخاصوقد انطوى جزء من أبحاث مازلو على دراسة ". مع سجيته ممن استطاعوا تحقي

راد           ل هؤالء األف ة عن خصائص مث دم معلومات تفصيلية مهم اجحين (ذواتهم، وق د  ). الن وق
درس  " أهل القمة"أفضى عمله إلى دراسة خبرات  وإلى دعم ذلك التيار من علم النفس الذى ي

  .الشخصيات أو علم النفس الروحى وراء ما

 Cybernetic Hierarchy تدرج سبرنطيقى

  .، ونسق اجتماعىتالكوتبارسونز، : انظر

 Stratificationالتدرج الطبقى      



 

  

يستخدم مصطلح التدرج الطبقى فى علم االجتماع عمومًا لإلشارة إلى دراسات ظاهرة 
الدراسات التى تتناول أى نوع من عدم ، أى )المؤسسة(المنظمة الالمساواة االجتماعية 

المساواة المؤسسى بين الجماعات، والتى تنشأ آنتيجة غير مقصودة للعمليات والعالقات 
أو نسأل لماذا يحتل السود أو النساء مكانة أدنى من فقر، فعندما نسأل لماذا يوجد . االجتماعية

، أو نتساءل عن الفرص المتاحة لفرد داخل الواليات المتحدة) على التوالى ( البيض أو الرجال 
عندما نطرح هذه ... الطبقة الوسطىالآتساب مكانة االنتماء إلى  الطبقة العاملةمن أبناء 

  .األسئلة ومثيالتها فنحن نتحدث عن موضوع التدرج الطبقى االجتماعى

للماآرو وهكذا نرى أن دراسة التدرج االجتماعى يمثل مكانة القلب بالنسبة 
أو المجتمعات الكاملة من ، )أى الدراسة السوسيولوجية للوحدات الكبرى(جيا سوسيولو

ويبدأ التدرج . والتغير االجتماعىمنظور مقارن، لمحاولة فهم عمليات االستقرار االجتماعى 
واألآثر اتصافا المكانة بين المجتمعات القائمة على  فيبرالطبقى االجتماعى بتمييز ماآس 

 -تكتسب بالميراث التى  -ثل المجتمعات القائمة على المكانة الموروثة م(بالطابع التقليدى 
فهى مجتمعات يقر الرق، أو تلك التى تعرف نظام آالطبقات اإلقطاعية والطبقات المغلقة، 

والمجتمعات التى تعرف نوعًا من االستقطاب ) القانون فيها صور عدم المساواة االجتماعية
ففى هذا النوع ). آالمجتمع الغربى المعاصر(طبقات اس إلى الطبقى المرن، حيث ينقسم الن

آما تكون الفروق اإلنجاز، األخير من المجتمعات يوجد قدر أآبر من االعتماد على 
. االقتصادية هى المبدأ الحاآم والمسيطر، وتكون الالمساواة ذات طابع ال شخصى أوضح

أى التكامل االجتماعى، لعملية  وهكذا نرى أن المكانة والطبقة تمثالن قطبين متطرفين
  .الطرق التى يتبعها البشر الذين يعيشون فى مجتمع معين فى االرتباط ببعضهم البعض

أولها تحديد مدى . وتستهدف دراسات التدرج الطبقى االجتماعى تحقيق ثالثة أهداف
لفعل سيطرة نظم المكانة أو النظم الطبقية على مستوى المجتمع بحيث أنها تشكل أنماط ا

معنى هذا أنه لكى ندعى أن بريطانيا مجتمع طبقى، يتعين علينا أن نوضح آيف أن . االجتماعى
العالقات الطبقية تمثل أساس األنماط الرئيسية من الفعل االجتماعى، آما تمثل أيضا أسس 

 أما الهدف الثانى لدراسات التدرج الطبقى االجتماعى فهو تحليل األبنية. التكامل االجتماعى
على - فعندما نتساءل . الطبقية وأبنية المكانة، وآذا تحليل محددات تكوين آل من الطبقة والمكانة

عن سبب عدم وجود اشتراآية فى الواليات المتحدة، أو نتساءل لماذا لم تقم الطبقة  - سبيل المثال
ات فى فإننا نتساءل فى الحقيقة عن درجة تكّون الطبقشيوعية، العاملة البريطانية بثورة 

وقد حاولت آثير من دراسات علم االجتماع والدراسات التاريخية أن تفسر أسباب . المجتمع



 

  

أما الهدف الثالث واألخير لدراسات التدرج . التنوع فى درجة بلورة الطبقات فى المجتمع
الطبقى االجتماعى فيتمثل فى توثيق مظاهر عدم المساواة فى الظروف، والفرص، واآلثار، 

 - بعبارة أخرى- فهى تطرح . فظة الجماعات على الحدود الطبقية وحدود المكانةوطرق محا
وتدرس استراتيجيات االنغالق التى تستخدمها الجماعات للحفاظ االنغالق االجتماعى، موضوع 

نجد أن  وآثيرًا ما. على مزاياها، وآيف تعمل الجماعات األخرى على نيل هذه االمتيازات
على سبيل - حيث تحاول بعض الطبقات المتميزة . ن بطرق مثيرة والفتةالطبقة والمكانة تتفاعال

أن تتخذ وضع جماعات المكانة لكى تثبت، وتبرر ومن ثم تحتفظ بما تحوزه من  - المثال
فى مختلف أنحاء العالم شاهدًا مشهورًا  Nouveaux Richesامتيازات،  ويعد األثرياء الجدد 
ما اهتم الباحثون أيضا بعملية التمفصل المعقدة بين الفروق آ. على تبنى مثل هذه االستراتيجية

فى ثنايا دراساتهم لعمليات التدرج ) ذآور وإناث(والنوعية والعمرية، والعرقية، الطبقية، 
وتقدم دراسة جوان هوبر عرضًا . الطبقى االجتماعى المتنوعة فى المجتمعات المعاصرة

" التدرج على أساس الجنس"يل المثال آتابها انظر على سب(ممتازًا لظاهرة التمفصل هذه 
  )٣٢٧).(١٩٨٣الصادر عام 

من هنا تهتم دراسات التدرج الطبقى االجتماعى، فى المنظور األوسع واألشمل، 
اهتمامًا متنوعًا بقضايا تبلور الطبقة وجماعة المكانة، بوصفها المفتاح األساسى لفهم التكامل 

العالقات االجتماعية عامًال على تحقيق التماسك أو سببًا االجتماعى، بمعنى إلى أى حد تكون 
لهذا السبب يحق لنا أن . النظام االجتماعىللخالف والشقاق االجتماعى، وأثر ذلك آله على 

وقد الحظ ذلك دافيد . ندعى أن آال من الطبقة والمكانة من المفاهيم البارزة لعلم االجتماع
الطبقة والمكانة تمثل أنماطا للتفاعل االجتماعى يمكن ألن أبنية : "لوآوود حينما آتب يقول

) أى نظريا(تمييزها إمبيريقيا آتشكيالت متنوعة لمجتمعات آاملة، آما يمكن تمييزها تحليليًا 
فى مجال تقسيم العمل بين العلوم -، لذلك يصبح مفهومًا " السياسة"و " االقتصاد"عن 

وع التدرج الطبقى االجتماعى الموضوع المميز لماذا يتعين علينا أن نعد موض -االجتماعية
آما يجب أن نأخذ فى ). أى الدراسة السوسيولوجية للوحدات الكبرى(للماآروسوسيولوجيا 

االعتبار، فضًال عن هذا، أنه لما آان تماسك جماعة المكانة واالستقطاب الطبقى تمثل 
ه يصبح من اليسير أن نفهم ظروفًا مؤثرة على النظام االجتماعى والصراع االجتماعى، فإن

لماذا ينبغى أن تعد دراسة التدرج الطبقى االجتماعى اإلسهام الخاص بعلم االجتماع فى 
الطبقة والمكانة : "انظر مقاله المعنون)" فى مقابل تكامل النسق(تحليل التكامل االجتماعى 

ى، الصادر عام النوع والتدرج الطبق): محرران(المنشور فى آتاب آرمبتون ومان " والنوع
٣٢٨(.١٩٨٦(  



 

  

 Age Stratification  تدرج عمرى

ففى المجتمعات الغربية على سبيل المثال، . نظام عدم المساواة المستند إلى العمر
باعتبارهما فئتين تفتقران نسبيًا إلى  -ويتم التعامل معهما -ينظر إلى آبار السن وإلى الصغار

التعصب : انظر أيضًا. د من مناشط الحياة االجتماعيةالكفاءة، ولذلك يتم استبعادهما من العدي
  .ضد آبار السن

 Hierarchy of credibility تدرج المصداقية

المنشور فى مجلة " فى صف من نقف"فى مقاله بعنوان (مفهوم أدخله هوارد بيكر 
ليدل على مظاهر الالمساواة االجتماعية والتدرج  )٣٢٩()١٩٦٧مشكالت اجتماعية عام 

فى التنظيم أو فى (وفى رأى بيكر أن أولئك الذين يشغلون مواقع القمة . قى فى المجتمعاألخال
. ينظر إليهم على أنهم أآثر مصداقية، وأن الذين يقعون فى القاع أقل منهم مصداقية) المجتمع

فالطبقات المطحونة قد تسلب مصداقيتها بالمرة آما تنسب إليها آل األمراض االجتماعية، 
ولقد ذهب بيكر، فى سياق حوار أوسع حول . ا اليكون لها صوت على اإلطالقوغالبًا م

نظرية االنحراف تناول دور القيم فى البحث االجتماعى، ذهب إلى أنه ربما يكون دور عالم 
  .االجتماع هو مساعدة الطبقات المطحونة المهمشة لكى تجد لنفسها صوتًا

 Multi - Dimensional Scaling التدريج متعدد األبعاد

  .القياس المتعدد األبعاد: انظر

  Reinforcement    تدعيم

  ).االرتباط الشرطى(التشريط : انظر

 Positive Reinforcement إيجابىتدعيم 

  ).االرتباط الشرطى(التشريط : انظر

 Secondary Reinforcement التدعيم الثانوى

  ).االرتباط الشرطى(التشريط : انظر

 Religiosity          التدين

، تحليًال )٣٣٠(١٩٦١الصادر عام " العامل الدينى"قدم جيرهارد لينسكى فى مؤلفه 
لصور التباين فى التوجه نحو المسائل االقتصادية والسياسية، مبينًا االختالفات بين اليهود 
والبروتستانت والكاثوليك التى ترجع جزئيًا إلى أبعاد التدين، والتى يقسمها إلى أنماط مؤثرة 



 

  

أو حضور المناسبات (األصولية أو اإليمان، واالرتباط بالمؤسسات الدينية : دها فىيحد
ثم الجماعية أو ) أو التعامل مع بعض العناصر الدينية آالصالة(، وااللتزام فى العبادة )الدينية

  ).أو درجة انعزال الجماعة الدينية(الطائفية 

 Tradition, Traditions تراث، تقاليد

المعايير والقيم ممارسات االجتماعية التى تستهدف االحتفال ببعض مجموعة من ال
وغرسها فى ذهن األفراد الممارسين، وهى معايير وقيم تعنى استمرارًا لماض حقيقى  السلوآية

التى تحظى  الرمزىأو غيرها من أشكال السلوك الشعائر أو متصور، آما ترتبط عادة ببعض 
بحوث أن آثيرًا من التقاليد التى يعتقد عموم الناس أنها ذات وقد أثبتت ال. بقبول واسع النطاق

ومن أمثلة ذلك ثقافة سكان . تاريخ موغل فى القدم هى فى الحقيقة ابتكارات حديثة العهد نسبيًا
، وموسيقى )*(، وقماش الطرطان)*(ومن أبرزها الجونالت االسكتلندية(الهضبة االسكتلندية 
ع المتميز ليست سوى ابتكار من مبتكرات أواخر القرن الثامن ذات الطاب) القرب األسكتلندية

ومن األمثلة األخرى التقاليد السياسية واالقتصادية التى يعتقد . عشر وأوائل القرن التاسع عشر
التى نجد بعضها ليس فى الحقيقة (أنها عناصر أصيلة من ثقافات عديد من المجتمعات األفريقية 

االستعمارية من أجل خلق الصالت الضرورية بين النظم سوى بعض اختراعات السلطات 
وقد استعرض إريك هوبسباوم وتيرينس رانجر ). السياسية واالجتماعية المحلية واالستعمارية

عديدًا من دراسات الحالة )٣٣١(،١٩٨٣اختراع التراث، الصادر عام : فى آتابهما) محرران(
  .التى تمت فى هذا الخط الفكرى

 Deindustrialization  )خاصة فى القطاعين األّولى والثانوى(تراجع التصنيع 

يشير هذا المصطلح إلى التناقص سواء فى نسب ومعدالت اإلنتاج القومى أو فى قوة 
وهناك خالف . األولية والثانوية الصناعية القطاعاتالعمل فى أغنى الدول الغربية صاحبة 

وعلى الرغم من أن هذا االتجاه . ذا التراجعحول أسباب تراجع التصنيع، والمدى الذى بلغه ه
خاصة (يظهر جليًا فى آافة االقتصاديات الغربية الرئيسية، فقد اقترنت فى قلة منها فقط 

  .بهبوط معدالت االستثمار والتدهور المطلق فى القدرة الصناعية) بريطانيا

                                           
)* (Kilts  جونالت ذات ثنيات طولية)يرتديها الرجال من أهل اسكتلندا، آما يرتديها أفراد ) بليسيه

  )المحرر(                .الفرق االسكتلندية فى الجيش البريطانى
مصنوع من قماش ينتشر استخدامه أصًال فى أزياء أهل اسكتلندا، وهو  Tartanالطرطان ) *(

  )المحرر(        .الصوف ومقلم بخطوط مختلفة األلوان متقاطعة على زوايا قائمة



 

  

 Capital Accumulation تراآم رأس المال

لعملية الدينامية المحورية للتطور الرأسمالى، وهى تشير تعد هذه ا المارآسيةفى إطار 
وال . فائق القيمةمن خالل انتاج وانتزاع وتحقيق ينمو رأس المال إلى العملية التى بمقتضاها 

وفى علم االقتصاد التقليدى، . الرأسمالية عالقات اإلنتاجيمكن فهم هذا المصطلح بمعزل عن 
إلى االستثمارات الصافية  -هنا-ولكنها تشير مو االقتصادى، للنتعد هذه العملية مكونًا هامًا 
أى المعدات واآلالت والمواد الخام، والمبانى، واالستثمارات فى : لبلد ما فى األصول الثابتة

  .رأس المال االجتماعى، واألصول المملوآة فيما وراء البحار أو عبر الحدود

 Additive Tree   تراآم شجرى

  .ىتحليل عنقود: انظر

 Petty Accumulation تراآم صغير

  .الرأسمالية: انظر

 Additive Overlapping Clustering التراآم العنقودى الدائرى 

  .تحليل عنقودى: انظر

 Nurture     تربية، تنشئة

  .قضية العالقة بين الوراثة والبيئة: انظر

 Ranking, Ranking Scales ترتيب، مقاييس الترتيب

إال أنه فى الحالة  التقدير، يب من الناحية المنهجية مع أسلوب يتشابه أسلوب الترت
األولى يطلب من المبحوثين المقارنة بين سلسلة من البنود بدال من أن يضعوا آل بند على 

وهكذا فإن المبحوثين على سبيل المثال يجب أن يطرح عليهم مجموعة من . مقياس مطلق
التفضيل العام فيما بينها، أوحسب تقييمها من  مسميات المهن، ثم يطلب منهم ترتيبها حسب

  .الناحية االجتماعية، أو حسب مالءمة آل منها آمهنة للمرأة وغيرها

وأآثر طرق الترتيب شيوعًا هى التى تستخدم أسلوب المقارنة الزوجية، والتى يطرح فيها 
) لتحديد مكافأةعلى سبيل المثال طريقتين مختلفتين (مجموعة من البنود آل منها يضم زوجين 

مثل (ويطلب من آل مبحوث أن يختار أفضلها فى ضوء معيار معين يكون محل اهتمام الباحث 
ويكون طرفا آل بند متباينين، ويتم وضع درجة لكل ). معيار العدالة مثًال فى المثال السابق

ضع وربما يتم ذلك ببساطة بو. طرف، ثم يتم بناء مقياس قيمى لكل طرف فى مجموع البنود



 

  

وعلى أى حال، فإن هذا يكون أسلوبًا أوليًا، حيث أنه (درجة واحدة لكل اختيار يسجله المبحوث 
يفترض أن هناك فواصل متساوية بين البند الذى يختاره المبحوث مرتين والذى يختاره ثالث 

). ولذلك فإن هناك أساليب أخرى قد تستخدم لتصميم مقاييس للقيم أآثر دقة واآتماال. مرات
بالفترات والخاص  L.L.Thurstoneبصفة عامة يتم استخدام األسلوب الذى طوره ثرستون و
  .باعتباره إجراء لقياس الترتيبمتساوية البعد ) الفواصل(

 Rationalization     الترشيد

آما أنه يستحيل فهم اهتمامات آارل مارآس بدون رؤية المكانة المرآزية لفكرته عن 
رأس المال، فإنه من المستحيل بنفس القدر النفاذ إلى الجوهر قوة العمل واغترابها فى 

" العنصر المتيافيزيقى المثير"دون فهم ما أسماه ألفين جولدنر فيبر الفكرى لكتابات ماآس 
فهذا التراجع المتواصل للطابع السحرى لهذا . والمرتبط برؤية فيبر لترشيد الحياة اليومية

ف والتقاليد والميول الوجدانية واستبدالها بالحساب العالم، واستئصال الغموض والعواط
فقد خلقت هذه الفكرة من . الرشيد، يدلنا على الجانب األآبر من بحوث وآتابات ماآس فيبر

أعماله مادة ثرية بين دراسيه الذين استمروا فى الحوار والجدل حول ما إذا آان فيبر قدم 
د فعل، فأين يمكن أن نجدها تحديدًا فى نظرية ناضجة ومكتملة عن الترشيد، واذا آان ق

تحت ) محرران(انظر على سبيل المثال الكتاب الذى حرره آل من الش وويمستر . (آتاباته
  .)٣٣٢()١٩٨٧عنوان ماآس فيبر، الرشد والحداثة، الصادر عام 

. يرى فيبر أن عملية الترشيد هذه تؤثر فى الحياة االقتصادية والقانون واإلدارة والدين
. والدولة القائمة على أحكام القانون الرأسمالية والبيروقراطيةنها تشكل األساس فى ظهور وأ

وجوهر عملية الترشيد هو النزوع المتزايد للفاعلين االجتماعيين نحو استخدام المعرفة، فى 
ولكن بدًال . إطار عالقات غير شخصية، بهدف تحقيق سيطرة أعظم على العالم المحيط بهم

ى عملية الترشيد هذه إلى زيادة الحرية واالستقاللية، فإنها تحول الوسائل إلى من أن تؤد
خضوع الفرد خضوع العبيد للقواعد داخل النظم البيروقراطية الحديثة مثال واضح (غايات 
  ".القفص الحديدى لألنشطة والتنظيمات والمؤسسات الرشيدة"وتسجن الفرد داخل ) لذلك

ام ماآس فيبر باتجاه المجتمعات الحديثة نحو الترشيد، وقد الحظ الباحثون أن اهتم
على  مارآسذلك أن . جعل توقعاته حول الحرية اإلنسانية أآثر تشاؤمًا من آل معاصريه

األقل قد تنبأ بثورة عتق وتحرر، بينما آان المخرج الوحيد من قيود الترشيد فى رأى فيبر هو 
تبر ماآس فيبر أن االشتراآية ستخلق قفصًا وقد اع). الملهمة( الكاريزميةظهور الشخصية 

ففى . والرشد الجوهرى) الصورى(أو قيدًا أآثر إحكامًا، حيث أنها ستجمع بين الرشد الشكلى 



 

  

آقوة مضادة لقوة الدولة البيروقراطية فى النظام  السوقالوقت الذى تعمل فيه قوة 
ولعل تداعى االشتراآية أو . ًاالرأسمالى، فإن النظام االشتراآى يرى القوتين مترابطتين مع

سقوطها فى شكلها السوفيتى بواسطة الشخصيات الكاريزمية والحرآات التحررية مثل فاليسا 
Walesa  والتضامن فى بولندا، وحرآة هافيلHavel  فى تشيكوسلوفاآيا السابقة، والمنتدى
تراجع السحر فى ، فإن ذلك يقدم نوعًا من الهدنة المتفائلة فى وجه Civic Forumالوطنى 

  .شتى جوانب حياتنا

 Synthesis             الترآيب

إلنتاج ظاهرة جديدة مختلفة نوعيًا إلى حد ) أو أآثر(التأليف بين ظاهرتين متناقضتين 
: الذى يستخدمه المارآسيون، من هذا مثًالالجدلى ويرتبط هذا المصطلح عادة بالمنطق . ما

وما تؤدى إليه من صراع طبقى، من شأنه أن يؤدى فى التناقضات االقتصادية للرأسمالية، 
  .النهاية إلى ظهور االشتراآية

 Syntagmatic and Paradigmaticالترآيبى واإلحاللى  

  .سوسير: انظر

 Coding          ترميز

يقصد بالترميز تحويل المالحظات إلى فئات، وتصنيفات، من خالل تحديد رقم أو 
إجراء التحليل  -بالتالى-جزء من المعلومة، حتى يمكن رمز لكل بند من المعلومات أو 

وعلى حين يعد الترميز جزءًا هامًا بالنسبة ألنواع من البحوث، فهناك إجماع على . الكمى
من أهم عناصر عملية  -أيضًا-ويعد الترميز . اعتباره العنصر األساسى فى البحوث المسحية

  .م فى الوقت نفسه بعملية قياسألننا ونحن نقوم بعملية الترميز نقوالقياس، 

ومن أبرز األمثلة التى توضح تلك النقاط نموذج استمارة البحث التى تعطى لشخص 
وفى معظم المسوح االجتماعية، . اجتماعىمسح عند إجراء ) أو إخبارى أو مبحوث(ما 

لى فع. تكون أغلب األسئلة مغلقة، بمعنى أن نطاق اإلجابة المسموح به يكون محددًا سلفًا
لو أن هناك انتخابات غدًا، : سبيل المثال إذا افترضنا وجود سؤال عن السلوك االنتخابى يقول

ماهو الحزب السياسى الذى سوف تصوت لصالحه؟ عادة ما يكون إطار اإلجابات المسموح 
  :بها فى االستبيان لهذا السؤال على النحو التالى

  السياسى الذى سوف تصوت لصالحه؟ هو الحزب لو آانت هناك انتخابات غدًا، ما: ١٥س



 

  

    ١  الجمهورى

    ٢  الديموقراطى

    ٣  أخرى

    ٤  لن أدلى بصوتى

    ٥  ال أعرف

فلو أجاب المبحوث على السؤال، بأنه سوف يصوت لصالح الحزب الجمهورى، فإن 
أمام آلمة الجمهورى، وبذلك يكون قد قام بترميز ) ١(الباحث سوف يضع دائرة على رقم 

). ١(القيمة" الجمهورى"خذ آل من يجيب التالى فإنه بالنسبة لهذا السؤال، يأوب. السؤال
  .وهكذا يتم قياس إجاباتهم، وبالتالى يتم إدخالها إلى مجموعة البيانات

غير أن هناك بعض األسئلة المفتوحة، بمعنى أن نطاق اإلجابات يكون غير محدد، 
ال، فإن السؤال عن ممارسة السلوك االنتخابى فعلى سبيل المث. مكانية التنبؤ بها بسهولةإلعدم 

ولذلك تترك أسفل . ؟)الجمهورى(لصالح الحزب  لماذا تصوت"يمكن أن يتبعه سؤال هو 
عندئذ يتعين على الباحث أن يقوم بتحليل عينة . السؤال مساحة لكى يكتب فيها إجابة المبحوث

ويستخدم هذا . إطار للترميزمن تلك اإلجابات التى تم اإلدالء بها، حتى يتمكن من وضع 
  :ويمكن تخيل هذا اإلطار على النحو التالى. للتميز بين اإلجابات المختلفة اإلطار

    الرمز  الفئة

    ١  يحب سياسات معينة للحزب

    ٢  يحب المثل العليا للحزب

    ٣  يصوت دائمًا لصالح الحزب

    ٤  يكره سياسات الحزب اآلخر

    ٥  يحب قادة الحزب

    ٦  الحكومةيود تغيير 

    ٧  أسباب أخرى



 

  

. يتم إعطاء هذا اإلطار إلى خبير الترميز، مع آل أطر األسئلة المفتوحة األخرى
ويقوم مسئول الترميز بقراءة إجابة آل مبحوث عن السؤال، ثم يضع أقرب رمز لإلجابة 

ألننى أؤمن بتخفيض "فعلى سبيل المثال إذا آانت إجابة المبحوث . على قدر اإلمكان
فإن مسئول الترميز سيضع دائرة على رقم "ضرائب، وضغط اإلنفاق على أوجه الرعايةال
وبالتالى فإن عملية . ، ألن إجابة المبحوث تقع داخل نطاق سياسة الحزب الجمهورى) ١(

  .الترميز تعد الخطوة األولى من إعداد البيانات

ناء إجراء المقابلة بمعرفة أث - فى المسوح بالعينة- ويتم الجانب األآبر من عملية الترميز 
ا الباحث نفسه، ولكنها قد تتم أحيانًا بعد إتمام المقابلة بواسطة خبراء ترميز مدربين، من خالل م

أن يتم ترميز استمارة البحث بالكامل، يجرى إدخال الرموز وبعد . يسمى بالترميز المكتبى
سواء أثناء إجراء  - طريقتى الترميز إال أن أيًا من. الرقمية إلى الحاسب اآللى للتحليل النهائى

هى فى واقع األمر عملية قياس، بمعنى أنه يتم إعطاء  - المقابلة، أو من خالل الترميز المكتبى
عندما (ويتم تحديد هذه القواعد من خالل الترميز المسبق للسؤال . رقم لكل إجابة تبعًا لقاعدة ما

الل إطار ترميز األسئلة المفتوحة، حيث ، أو من خ)يكون هناك سوى إجابة واحدة ممكنة ال
إلى خطأ فى  - بالطبع- ومن شأن هذا أن يؤدى . يختار مسئول الترميز الرمز المالئم لإلجابة

، أو أن القائم بالترميز قد يختار اإلجابةفالباحث يمكن أن يخطئ فى وضع الدائرة على . القياس
راجعة عمل الباحثين والمرمزين، آما يتم ولهذا السبب يتم استخدام مراجعين لم. رمزًا خاطئًا

آاستخدام رمز (استخدام مراجعين للحاسب اآللى للكشف عن وجود أى تناقضات فى البيانات 
ويتم استخدام هذه األساليب للتحقق ). من خارج نطاق الترميز، والترميز المزدوج وما إلى ذلك

  .البياناتثبات وصدق من 

تتضمن مساحة  االستبياناتجابات المسوح، ومعظم إن الترميز أمر ضرورى لتحليل إ
غير أنه يمكن تطبيق الترميز على أنواع أخرى من . إلثبات الرموز المرتبطة بكل إجابة

آما أن . المعلومات، مثل المقابالت المتعمقة، أو أشكال التفاعل التى يجرى مالحظتها
الكيفى على محتوى االتصاالت، وعند تطبيق الترميز . لتحليل المحادثةالترميز مهم أيضًا 

انظر . تحليل المضمون: مثل الصحف أو الخطب السياسية، يطلق عليه فى هذه الحالة اسم
  .خطأ: أيضا

 Zrro Tolerance التسامح الصفرى

  .نظرية النوافذ المحطمة: انظر

 Authoritarian Authoritarianism تسلطى، النزعة التسلطية



 

  

  .الشخصية التسلطية: انظر

 Classical Conditioning ريط آالسيكىتش

  .تشريط: انظر

 Instrumental Conditioning التشريط الهادف

  )االرتباط الشرطى(التشريط : انظر

  Trotsky, Leon (Lev Davidovich Bronstein)تروتسكى، ليون 

من زعماء الثوار البولشفيك، عمل وزيرًا للخارجية، ثم : )١٩٤٠حتى ١٨٧٩عاش من (
، ثم نفى ١٩٢٧فى روسيا، طرده ستالين من منصبه فى عام  ١٩١٧للحرب بعد ثورة  وزيرًا

الدولية  ١٩٣٨وآان قد أسس فى عام . ١٩٤٠، واغتيل فى المكسيك عام ١٩٢٩فى عام 
" الثورة المستمرة"وأبرز ما يشتهر به أنه منظر . الرابعة لكى يعارض ستالين من خاللها

يلعبون فيها البيروقراطيون أخذ " دولة عمال متدهورة" وصاحب فكرة أن االتحاد السوفيتى
  .الصفوة: انظر مادة. دور الطبقة المسيطرة الجديدة

 Troeltsch, Ernst )  ١٩٢٣حتى  ١٨٦٥عاش من (ترولتش، إرنست 

وصديقًا حميمًا له، آما قدم  فيبر فيلسوف وعالم الهوت ألمانى، آان معاصرًا لماآس 
التعاليم االجتماعية للمذاهب : انظر آتابه(علم االجتماع الدينى  إسهامًا بارزًا فى ميدان

البروتستانتية والتقدم، الذى صدر عام : ، وآتابه)٣٣٣(١٩١١المسيحية، الصادر عام 
وقد أثر ترولتش على فيبر تأثيرًا بعيدًا، ويهتم مثل فيبر بعالقات التداخل بين . )٣٣٤()١٩١٢

فى ثنايا نقده لكارل -وهو مثل فيبر أيضا يصر . االجتماعية العناصر المادية والفكرية للحياة
على أن المعتقدات الدينية يمكن أن تلعب دور المتغير المستقل فى التأثير على  -مارآس

فيما  -وقد أصبح تصنيفه للمذاهب والطرق الدينية المسيحية شديد التأثير. تطور القوى المادية
  .فرقة دينية: انظر آذلك مادة. يةفى تشخيص مالمح الحرآات الدين -بعد

 Crowding      تزاحم

بالتزاحم عندما ينخفض العائد الذى  تتأثر سلبيًاالسلعة العامة أو الجماعية يقال أن 
يحصل عليه الفرد بالنسبة للتكلفة الكلية، وذلك بسبب زيادة عدد األفراد الذين يستخدمون هذه 

وأفضل . عدد المستفيدين آلما قلت استفادة الفردباختصار آلما زاد . السلعة أو ينتفعون بها
مثال على ذلك هو الطرق السريعة، التى تصبح آسلعة عامة أقل جاذبية آلما زاد عدد الناس 



 

  

الذين يستخدمونها، إلى أن يصل األمر إلى النقطة التى يقدر الناس عندها أنه ليس من المفيد 
  .محاولة السفر بالسيارة

 Synchrony          تزامن

  .سوسير، البنيوية: انظر

 Disjointed Incrementalism التزايد المفكك

  .االختيار الرشيد: انظر



 

  

  Demobilizationتسريح الجنود  

  .تعبئة: انظر

 Just - In- Time System (JIT) التسليم فى الموعد) نظام(

نظام من الممارسات اإلنتاجية المترابطة يستهدف تسليم الكمية المطلوبة بالنوعية 
المطلوبة فى موعدها بالضبط، وذلك من المواد الخام، والقطع المكونة للسلعة، والتجميعات 

وآان هذا النظام يرتبط فى األصل بالمصانع . اإلنتاجلفرعية، للمرحلة التالية من مراحل ا
اإلنتاج طرق : اليابانية، ولكنه أخذ اآلن ينتشر على نطاق أوسع بكثير، وأصبح يتضمن

ودورات اإلنتاج القصيرة والتغيرات السريعة فى خطوط السلعة المنتجة، واإلدارة المرن، 
بتكار التى التتحدد بالموردين فى المراحل األولى، وإنما بالتخطيط اإلدارى القادرة على اال

  .المسبق، وشبكات المصانع الصغيرة التى ترتبط بعقود من الباطن

 Levelling    تسوية األجور

ظهر فى روسيا خالل المساواة، شكل لتوزيع األجور والمزايا على نحو يحقق 
فون غير اليدويين إلى زيادة أجورهم، والقضاء على الثالثينيات، حيث سعى العمال والموظ

وقد ساهم ذلك بشكل عام فى خلق قوة دفع ). طليعة المثقفين( اإلنتلجنسياالتمييز ضد 
  .الثقيل الواسع النطاق الذى ارتبط بالخطط الخمسية للتصنيع

  Childe, Vere Gordonتشايلد، فيير جوردون 

دون تشايلد فى استراليا، وأصبح أستاذًا فى ولد جور: )١٩٥٧حتى  ١٨٩٢عاش من عام (
. جامعتى أدنبره ولندن على التوالى، وآان أحد رواد علم اآلثار فى منتصف القرن العشرين

عرف بنزعته المارآسية فى التأآيد على أهمية االقتصاد، ومع ذلك فقد أآد أيضا على أهمية 
شارحًا عظيمًا لعلم اآلثار استطاع أن وقد آان . المجتمع والثقافة، وليس المصنوعات اليدوية

يقربه للجمهور، وبخاصة من خالل مقاالته الرفيعة األسلوب التى قدم فيها تفسيره المقارن لما 
  .)٣٣٥(١٩٥٦اإلنسان يصنع نفسه، الذى صدر عام : قبل التاريخ مثل آتابه

 Anthropomorphism التشبيه باإلنسان

وأشهر األمثلة على ذلك فى علم . غير بشرىهو  إسباغ الصفات اإلنسانية على ما
أو  المماثلة العضويةاألوائل إلى دفع الوظيفيين االجتماع، ذلك الميل لدى عديد من 

البيولوجية بين اإلنسان والمجتمع إلى أقصى مدى ممكن إلى الحد الذى تتشيأ فيه المجتمعات 



 

  

  .هاإلنسانية وتضفى عليها خصائص الفاعل اإلنسانى الواعى بذات

 Conditioning  )ارتباط شرطى(تشريط 

يستخدم علماء المدرسة السلوآية فى علم النفس هذا المصطلح فى إطار ما يسمى 
ويشير إلى العملية التى تتضمن تكوين ارتباطات بين . بالمنبه واالستجابة فى نماذج التعلم

  .المنبه الجديد واالستجابة

النوع األول . ن نوعين من التشريطبي -عادة -يميز علماء المدرسة السلوآية 
هذا النوع آان إيفان بافلوف أول من ). Stimulusالمنبه ( Sالكالسيكى للتشريط، أو نموذج 

تعّرف عليه فى تجاربه الشهيرة مع الكالب، حينما ربط بين وجود منبه جديد واستجابة 
الذى  -زامن المنبه الجديداالستجابة من خالل ت -ويقوم ارتباط المنبه الجديد . موجودة بالفعل

وفى تجارب . مع منبه قديم آان يؤدى بالفعل إلى استثارة االستجابة -آان محايدًا فى السابق
. بافلوف آانت االستجابة غير المشروطة للطعام تثير فى الفم استجابة منعكسة غير مشروطة

لمنبه الجديد سوف ، فإن هذا ا)صوت الجرس(وعندما يتكرر اقتران هذا المنبه بمنبه جديد 
ولهذا سوف تظهر هنا عالقة جديدة بين المنبه . إلى إسالة اللعاب -فى الوقت المناسب-يؤدى 

وفى هذه العملية فإن اقتران ). اللعاب(وبين االستجابة المشروطة ) صوت الجرس(الشرطى 
عنى أن االستجابة، بم/الطعام بصوت الجرس يعمل على تقوية أو تعزيز عالقة المنبه الجديد
ومن شأن آثرة تكرار . حدوث إستجابة اللعاب عند سماع صوت الجرس يصبح أآثر احتماًال

أن يؤدى إلى انطفاء االستجابة ) تقديم الطعام(بدون ) صوت الجرس(المنبه الجديد 
  ).اللعاب(المشروطة 

للتشريط، فإن ) Response= االستجابة ( Rو النموذج أجرائى اإلوفى التشريط 
ويتم تشجيع حدوث هذه االستجابة . تجابة جديدة يرتبط بمنبه آان محايدًا فى السابقوجود اس

ويرتبط هذا المدخل بصفة . لها آلما تكرر وقوعها) التدعيم(من خالل تقديم بعض التعزيز 
ذآاء الحيوان، الصادر عام : انظر مؤلفه(خاصة بعالم النفس األمريكى ثورندايك 

فى  )٣٣٧()١٩٣٨سلوك الكائنات الحية، الصادر عام : تابهانظر آ(، وسكنر )٣٣٦()١٩١١
يتم ) رافعة(تجاربه الشهيرة على الفئران فى األقفاص، حيث آان الضغط على قضيب 

ويطلق على . فى آل مرة) منبه التعزيز(تعزيزه بإعطاء الفأر آرة صغيرة من الطعام 
ما عند ما يأخذ التعزيز شكل أ. التعزيز الذى يؤدى إلى السرور مصطلح التعزيز االيجابى

فيطلق ) أو الطعام ذى المذاق غير المقبول -مثل الصدمة الكهربائية(تحاشى شئ ما غير سار 
وعندما يستمد منبه التعزيز قيمته من خالل التعليم، فإنه يطلق . عليه مصطلح التعزيز السلبى



 

  

حصل على إشارات فعلى سبيل المثال إذا تعلم الفأر آيف ي. عليه مصطلح معزز ثانوى
للحصول على طعام، فإن هذه اإلشارات يمكن استخدامها آمعززات ثانوية فى خلق ارتباط 

ويستخدم التشريط اإلجرائى أيضًا آأساس لبعض اإلجراءات . شرطى مع استجابة جديدة
 فعندما يتعلم اإلنسان أن هناك أنماطًا معينة من السلوك يترتب عليها نتائج. العالجية لإلنسان

مرغوبة يكافئ على أساسها، فإن ذلك يزيد من احتماالت حدوث هذا النوع من السلوك فى 
  .المستقبل

وقد انصب معظم الجدل بين الباحثين فى نظرية التعلم على تفسير المالحظات 
وطّور علماء المدرسة السلوآية األوائل تحليالت للتشريط . اإلمبيريقية فى دراسات التشريط

إال أن بعض التجارب التى تمت قد قدمت شواهد . بسيطة، والشعورية، وآلية باعتباره عملية
مقنعة على وجود عمليات معرفية فى تكوين عالقات االرتباط بين المنبه واالستجابة التى 

 -منذ الستينيات وما بعدها-وفى علم النفس األآاديمى . جرت مالحظتها فى دراسات التشريط
دراك واالهتمام به، وآذلك على عملية تحليل المعلومات إلى تحويل أدى تزايد التأآيد على اإل

االنتباه بعيدًا عن دراسة التشريط عند الحيوان واإلنسان، آما أبعدها عن صياغة مفهومات 
  .االستجابة -التعلم فى ضوء نماذج المنبه 

 Operant Conditioning Learning  )المؤثر(التشريط أو التعليم الفعال 

  .المادة السابقة: انظر

 Flexible Employment التشغيل المرن

أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت واالقتصاديات الصناعية يرى العلماء أن العمل المرن 
أو ما بعد (المرونة الوظيفية : وتتخذ مرونة التشغيل صورتينمجتمع ما بعد الصناعة، فى 

الميكنة، يواآب السوق المتغير والبيئة وتعنى تبنى تنظيم للعمل، وللمهارات، و) الفوردية
آما تتبنى الشرآات التى يطلق عليها . التكنولوجية لالقتصاد العالمى فى نهاية القرن العشرين

لتسمح التشغيل، الشرآات المرنة، نمطاًً من المرونة العددية، بحيث تستخدم صورًا مرنة من 
. م، فى مواجهة تقلبات سوق االنتاجبحدوث تغيرات سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منه

والتوجد سوى أدلة إمبيريقية طفيفة على نمو التشغيل المرن، فهو يحدث نتيجة تغير طويل، 
  .الفوردية: انظر. وليس نتيجة للتأثيرات الدورية قصيرة المدى نسبيًا

 Research Design تصميم البحث

العام والمالمح  ة اإلطارالخطة االستراتيجية لمشروع أو برنامج البحث، متضمن



 

  

الرئيسية لما سيتم إنجازه من عمل، بما فيها الطرق المستخدمة فى جمع البيانات وتحليلها، 
ة فى تحقيق األهداف الخاصة بالدراسة، وما يمع توضيح مدى مالءمة وآفاءة تلك االستراتيج

لبحث يتضمن ومن ثم فإن تصميم ا. إذا آانت قضايا الدراسة ذات توجه نظرى أم تطبيقى
عملية آتابة الخطة نفسها، واختيار نمط الدراسة المالئم من بين البدائل المتاحة، وحجمها 

مع التوفيق بين آل هذه الخطط  استخدام ثالث أدوات بحث،النسبى، وما إذا آانت ستعمد إلى 
  .وبين الموارد المتاحة والجدول الزمنى

 Rotating Sample Design التصميم الدورى للعينة

فى المسوح  والدراسة التتبعيةالمقطعية العادية،  المسوحإجراء يجمع بين مزايا 
االقتصادية القومية التى تقيس التيارات االجتماعية عبر فترات زمنية، مثل المسح القومى 

نسبة معينة  إسقاطوفيه يتم . للجريمة بالواليات المتحدة األمريكية، وبعض مسوح قوة العمل
ومن هنا . سح األول فى آل مرة الحقة، ويحل محلها نسبة مماثلة لها فى الحجممن عينة الم

ويتم . يتم تبديل وإحالل العينة جميعها تدريجيًا خالل فترة زمنية تقاس بالشهور أو السنوات
اآلن استخدام صور عديدة لهذا التصميم الدورى، بعضها يتضمن إجراءات أآثر تعقيدًا من 

ال فإن المسح الحالى للسكان فى الواليات المتحدة األمريكية يستخدم وعلى سبيل المث. ذلك
من حجم العينة يكون مستمرًا من شهر % ٧٥للنظام الدورى، بما يضمن أن  ٤-٨-٤طريقة 

  .من حجم العينة يكون ثابتًا من سنة إلى أخرى% ٥٠إلى شهر، 

 Manufacturing تصنيع، صناعة تحويلية

وتشكل الصناعة التحويلية الجزء . غرض بيعها آسلعصناعة األدوات والبضائع ب
نظام المصنع، القطاع : انظر ايضًا. األغلب مما يطلق عليه أحيانًا القطاع الثانى من االقتصاد

  .الصناعى

 Import - Substitution Industrialization التصنيع لتقليل الواردات

وطنية بهدف تقليل استيراد استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تشجيع نمو الصناعة ال
وارتبطت هذه االستراتيجية بلجنة األمم المتحدة ألمريكا الالتينية، . السلع التامة الصنع

وحل محلها . وقد ثبت اآلن أنها آانت سياسة فاشلة. ووضعت موضع التنفيذ خالل الستينيات
  .الترآيز بشكل أآبر على التصنيع بغرض التصديرللتصنيع، آاستراتيجية 

 



 

  

  

  Taxonomy           تصنيف

التنميط أو ( Taxonomy ،Typology: مصطلح يمكن أن يقابل الكلمات األجنبية الثالثة
وتصنيف الظواهر االجتماعية ليس هو عملية تفسير . Classification، )التصنيف إلى أنماط

الدينية يضم  فعلماء االجتماع الدينى على سبيل المثال يستخدمون عادة تصنيفًا للمنظمات. لها
فهذا التصنيف يصنف الجماعات . الدين، والطائفة الدينية، والفرقة الدينية، والطائفة: فئات

، وتوافقها مع )البيروقراطى أو غير الرسمى على سبيل المثال(الدينية طبقًا لبنائها التنظيمى 
، والنمط الرئيسى )إلخ...ذا آانت ترفض العالم، أو تتسع لهذا العالم وتستوعبهإما (النظام القائم 

ونالحظ أن ). التى تكتسب باالنتماء الطوعى العضوية التى تورث بالميالد، أو(لتجنيد أعضائها 
يفعل آخرون  يفسر لنا لماذا يمارس بعض األفراد الدين، على حين ال هذا التصنيف الخاص ال

. لدينية أو آيف تتطوريمدنا بنظرية تفسر آيف تنشأ المنظمات ا آما أن هذا التصنيف ال. ذلك
. على اعتبار األسباب فى حقيقتها- والواقع أن آثيرًا من تصنيفات علم االجتماع تقوم ضمنًا 

أنانى، : إلى انتحار االنتحارألنماط دورآايم ومن األمثلة المشهورة على ذلك تصنيف إميل 
اذا يقوم بعض ، وقدرى، وهو تصنيف يجسد نظرية تفسر لنا لم)أنومى(وإيثارى، والمعيارى 

  .األفراد بقتل أنفسهم عمدًا

 Classification      تصنيف 

  .المادة السابقة: انظر

 Streaming )              تقسيم إلى مجموعات متجانسة(تصنيف 

  .المادة التالية: انظر

 Traking, Streaming ) تقسيم إلى مجموعات متجانسة(تصنيف 

ائى والثانوى األمريكية، حيث تحاول عملية ممارسة شائعة فى نظم التعليم االبتد
التصنيف تلك أن تخلق التجانس داخل الفصول الدراسية عن طريق تسكين التالميذ فى 
مجموعات وفقا لمجموعة من المعايير التى تشمل أداء التالميذ من واقع اختبارات االستعدادات 

والطموحات من وجهة نظر  المقننة، والتحصيل داخل الفصول الدراسية، والسمات الشخصية
وتقدم المجموعات المتجانسة مناهج متجانسة . الشخص، والطبقة االجتماعية، واالنتماء العرقى

وقد . تربوية خاصة متميزة وإمكانياتعادة، آما تقدم أنماطًا من العالقة بين التلميذ والمدارس، 



 

  

ملك إمكانيات أفضل، وجد أن مجموعات المدراس الثانوية تتمتع بمستوى فكرى أرفع، وت
وقد أوضحت الدراسات دالالت عملية . وتوقعات أفضل من جانب المدرسين ألداء التالميذ

التقسيم إلى مجموعات متجانسة من ناحية آثاره النفسية السلبية بالنسبة للتالميذ أعضاء 
المجموعات ذات المستوى األدنى فى سلم التصنيف، ودورها فى تدعيم صور الفصل بين 

. طبقات االجتماعية والجماعات العرقية، وتأثيرها على استمرار الالمساواة فى المجتمعال
، وقضاياه، ومناقشاته هو النظام trackingويالحظ أن المعادل البريطانى لممارسة التصنيف 

  ).التصنيف أيضا( Streamingالمسمى 

 Classification (Clustering)  )تكوين العناقيد(تصنيف 

  .يل عنقودىتحل:انظر

 Occupational Classification تصنيف المهن

الوظيفة هى أصغر وحدة فى التصنيف المهنى، وهى تعنى مجموعة من المهام التى 
ويمكن القول بأن المهنة هى أيضا مرادف . يؤديها فرد، ويكون لها مسمى معترف به عموما

ة من الوظائف المتشابهة التى للوظيفة فى أغلب األحوال، ولكنها يمكن أن تشير إلى مجموع
والوظائف والمهن يمكن وصفها ليس على أساس المهام التى . يكون لها مسمى عام معروف

تتكون منها فحسب، وإنما يمكن وصفها آذلك على أساس السمات والعناصر المرتبطة بها 
لمرتبطة بها والمسئولية، والدخل المتحقق منها، ومؤهالت االلتحاق بها، والهيبة اآالمهارة، 

وهناك سمات أخرى أآثر انتشارًا وأقل تحديدًا يمكن استخالصها من ).  مكانة: انظر مادة(
مالحظة سلوك شاغلى الوظائف، آأسلوب الحياة، وأساليب السلوك الثقافى المرتبطة بهم، 

  .وغير ذلك

. نوالتصنيفات المختلفة للمهن هى فى جوهرها أساليب لتجميع وترتيب الوظائف والمه
وتختلف نظم التصنيف تبعًا لنوع المعايير التى تحظى بأولوية عند التصنيف، وتختلف هذه 

ويرجع الفضل فى تطوير معظم . المعايير تبعًا للهدف من التحليل واإلطار النظرى المستخدم
تصنيفات المهن إلى هيئات التعداد القومية، والتى وضعت تلك التصنيفات لتساعدها فى جمع 

  وأشهر تصنيف . لى المستوى القومىعن العمالة عبيانات 
وتوجد منه . الذى وضعته منظمة العمل الدولية )*(للمهن هو التصنيف القياسى الدولى للمهن

) . وهكذا ٨٨، أو ٦٨ - مثل التصنيف القياسى الدولى للمهن (اآلن عدة صور تبعًا لسنة النشر 

                                                           
(*) International Standard Classification of Occupations (ISCO). 



 

  

بمعنى أن (على مفهومى الوظيفة ) ١٩٨٨الذى صدر عام (ويعتمد أحدث تصور لهذا التصنيف 
بمعنى التصنيف (، والمهارة )مجموعة من المهام والواجبات التى يتعين أداؤها: "الوظيفة هى

، "تعقيد ومدى المهام والواجبات المتضمنة فى هذه الوظيفة"على أساس مستوى المهارة، أو 
ه، واألدوات والمعدات ميدان المعرفة المطلوب اإللمام ب: "والتخصص المهارى بمعنى

 أنواعالمستخدمة فى أداء العمل، والمواد التى يجرى التعامل معها أو التعامل فيها، وآذلك 
ويمثل هذا التصنيف هرما ذا بناء تدرجى، يجلس على قمته "). إنتاجهاالسلع والخدمات التى يتم 
 ٣٩٠ة صغيرة ومجموع ١١٦مجموعة فرعية، و ٢٨ى داخلها إلى عشر فئات رئيسية تنقسم ف

وتضم ( ٤نظرنا فى إحدى المجموعات، ولنأخذ المجموعة الرئيسية رقم  وإذا. وحدة فرعية
بدورها المجموعة وتضم الموظفين الكتابيين، وتضم  ٤١، ثم المجموعة الفرعية )الموظفين

، وتشمل هى األخرى الوحدتين )الموظفين الكتابيين المشتغلين باألرقام( ٤١٢الصغيرة 
 ٤١٢٢واآلخرى رقم ) يعملون فى الحسابات ومسك الدفاتر( ٤١٢١تين، األولى رقم الفرعي

ويقوم آل من مكتب التعداد ). وتضم الموظفين العاملين فى الشئون اإلحصائية والمالية(
األمريكى وهيئة التعداد السكانى فى المملكة المتحدة بعمل تصنيفات خاصة بكل منهما، تختلف 

  .صنيف الدولىبعض الشئ عن هذا الت

إحراز المكانة وفى علم االجتماع تستخدم البيانات الخاصة بالمهن فى تحليل عمليات 
ومن هنا يرى علماء االجتماع أن وجود معايير متسقة ومستقرة للتصنيف  .والحراك المهنى

فدارسو الطبقات الذين . وللترتيب التدرجى للبيانات المجموعة من األمور المهمة لعلمهم
ن على ظروف العمل وظروف السوق يفضلون تصنيفات المهن التى تعتمد على يرآزو

وأفضل نموذج لذلك فئات . مصادر الدخل ومستوياته، أو مكانة العمل، أو ظروف هذا العمل
 -جولدثورب -فئات إريكسون "الذى يعرف فى بعض البالد باسم (جولدثورب 
يطانيا من تصنيف هيئة التعداد فى ،وهو تصنيف مستخلص بالنسبة لبر)٣٣٨()بورتوآاريرو

التدفق “: انظر اريكسون وجولدثورب المعنون. (المملكة المتحدة للمهن ومكانة آل عمل
أما الدارسون الذين يساوون بين الطبقة االجتماعية . )٣٣٩()١٩٩٢المتصل، الصادر عام 

آأساس لتحديد  يةللهيبة المهنوالمكانة االجتماعية فيستخدمون فى الغالب التقدير الذاتى 
جولدثورب للهيبة -الوضع الطبقى، على نحو ما نجد على سبيل المثال فى مقياس هوب 

الترتيب المتدرج اجتماعيًا للمهن، الصادر : جولدثورب وهوب فى آتابهما: انظر(المهنية 
  .)٣٤٠().١٩٧٤عام 

لرجل، ويعتقد بعض الباحثين أن أغلب تصنيفات المهن المعروفة تنطوى على تحيز ل



 

  

فكثيرًا ما نجد أن . ينعكس فى طريقة تعريف المهن، وتصنيفها فى مجموعات، وترتيبها تدريجيًا
آما نجد مثًال (المهن التى يغلب على شاغليها النساء تصنف فى مستوى متدن، بل شديد التدنى 

عندما  ، بحيث اليمكن فصلها بعد ذلك ونقلها إلى مستوى آخر)فى حالة مهن الموظفين الكتابيين
آذلك نجد أن مهارات ومكانة المهن التى يغلب النساء على شاغليها توضع فى . تتغير الظروف

مستوى أقل من مستواها الحقيقى، األمر الذى يمكن أن يؤدى إلى تشويه تحديد مكان مثل هذه 
  .المهن بعد ذلك فى أى تصنيف للمكانة مشتق من تصنيف المهن

قتصادى أن يعمل باستمرار على تعديل البناء المهنى، ومن شأن التغير االجتماعى واال
من هنا . ويحد من قدرة أى تصنيف على أن يعكس واقع هذا البناء عبر فترة زمنية طويلة

تصبح عملية التحديث المستمرة مطلبًا ملحًا، وإن آان من شأن هذا التحديث أن يؤدى إلى 
تطرأ على البناء المهنى عبر الزمن، حيث  المزيد من تعقيد عملية التعرف على التغيرات التى

  .أن بعض هذه التغيرات قد تكون مجرد أخطاء لعمليات تغيير التصنيف نفسها

  )أو حسب السبب(تصنيف مورفولوجى 

Morphological (or a etiological) Classification 

  .االنتحار :انظر

 Representationتصور ، تمثيل   

ريقة التى تعمل بها الصور والنصوص على إعادة بناء يشير هذا المصطلح إلى الط
وهكذا فإن رسما لشجرة، أو . المصادر األصلية التى تمثلها، وليس مجرد عكسها فحسب 

 -صورة لها، او وصفا مكتوبا لها اليمكن أن يكون شجرة حقيقية، وانما آل ذلك إعادة بناء 
فلو أن ذلك التصور آان . ر أنه آذلك الشئ الذى بد للشخص القائم بالتصوي -أو إعادة رسم 

  .شجرة فعال، لما أمكن أن يكون صورة، أو رسما، او نصا مكتوبا 

علم اللغة، والمارآسية، و وفى  ،)علم العالمات(السيميولوجيا والتصور مفهوم مهم فى 
د ومن هنا يمكن أن يع. المعنى ويدل على طريقة إعادة بناء أو إعادة صياغة الحرآة النسوية 

ويذهب النسويون إلى أن التصور لعمل . أنه يسهم بشكل مهم فى العمليات االجتماعية 
آما نالحظ أن آل . النوع هوية باستمرار على خلق، وإعادة خلق، وتأآيد األفكار النمطية عن 

فى اإلعالنات أو فى األفالم السينمائية على سبيل المثال  - الصور التى تقدمها وسائل االتصال 
شريحة من "ص ما، لغرض معين، ولجمهور معين تصوره، مع أنها تقدم دائما باعتبارها شخ - 

ومحاولة فهم دالالت تلك الصور، والتوصل إلى فهم معين لها، وآيف تقوم بصياغة " . الواقع



 

  

من الذى صاغه، : المعنى، آل ذلك مهم لمعرفة ماهو موجود وراء الصورة أو النص المكتوب 
وألن المشاهدين . نظرته المحدقة وألى غرض وألى جمهور للتأثير على ومتى وأين صاغه، 

إلى  - خاصة  - والمستمعين نادرا ما يتمكنون من القيام بعملية التحليل والفهم تلك، تميل الصور 
. تصنيف أفكار معقدة فى معان ظاهرة البساطة، على النحو الذى ينفى عنها التناقض والغموض

وقد " . حقيقى"آشئ  - برغم ذلك  - آاألساطير التى يقبلها الناس ومن ثم تصبح التصورات 
استخدم النقاد النسويون للتصوير اإلباحى فكرة التصور هذه لتطوير نظرياتهم عن آيفية أداء 

انظر (التصوير اإلباحى وظائفه فى المجتمع، وآيفية تصوره تبعا للطبقة، والعرق، والنوع 
علم : ، ومؤلف تشابلن )١- ٣٤٠_١٩٨٦تصور، الصادر عام مؤلف آابلر التصوير اإلباحى وال

  )٢- ٣٤٠) .(١٩٩٤االجتماع والتصور البصرى، الصادر عام 

 Self - Conceptionتصور الذات   

  .الذات، األنا: انظر

 Personal Construct Theory التصور الشخصى) نظرية(

: ؤلفهفى م آيلىنظرية فى علم النفس االجتماعى طورها جورج الكسندر 
، والتى تذهب إلى أن )٣٤١(١٩٥٥، الصادر عام "سيكولوجية التصورات الشخصية"
وهكذا ". عمليات الشخص تتخذ مسارات محددة سيكولوجيًا من خالل طرق توقعه لألحداث"

التصورية االجتماعية، والتفاعلية والنزعة  الفلسفة الظاهراتية،نرى أن هذه النظرية تشبه 
وهذا معناه  .المعنىامها بدراسة الطرق التى يتبعها الناس فى تكوين من حيث اهتم الرمزية

أى الفئات (أن التوجه هنا هو تجاه المستقبل، والحجة فى ذلك أن التصور الشخصى للفرد 
المحددة التى يعتمد عليها الفرد فى ترتيب العالقات الوثيقة بين األشخاص، أو تصورات 

ستقع فى المستقبل، وذلك من واقع أحداث مماثلة مر بها  إنما هو توقع لألحداث التى) الدور
وهو عبارة عن شكل ذى " (أسلوب الشبكة الجماعية"وقد ابتكر آيلى . ذلك الفرد فى الماضى

آوسيلة لكشف هذه التصورات ) طبيعة أآثر عمومية الختبار سابق لرصيد تصورات الدور
مجموعات آل منها (ثالثيات يميزوا وفيه يطلب من المبحوثين أن . الشخصية أمام الباحث

من األفراد المعروفين لهم، ويقسموهم إلى أزواج متشابهة وأفراد مستقلين ) من ثالثة أفراد
، وأن يفسروا اختياراتهم، وبهذه الطريقة تتكون مجموعة من االختيارات الثنائية )مختلفين(

ع األحداث التى ستقع فى الخاصة بالمبحوث وحده، والتى بواسطتها يمكن القول أنه يتوق
من هذه  -باألساليب الرياضية-ويقال أيضا أن بناء الفئات الذى يستخلص . المستقبل

. االختيارات يناظر بناء المجال السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد فى لحظة معينة من الزمن



 

  

د ذلك وقد استخدم هذا األسلوب فى األصل فى الكشف عن بعض األمراض العقلية، ثم بدأ بع
  .يستخدم على نطاق أوسع بكثير

 Over - Socialized conception of Man التصور المغرق فى اجتماعية اإلنسان

تعبير ابتكره عالم االجتماع األمريكى دينيس هيوم رونج فى سياق نقده للنظرية 
فقد رفض رونج . السوسيولوجية بوجه خاصبارسونز عمومًا، وآلراء تالكوت  الوظيفية

وفى هذا نشر مقاله . وعن التكامل االجتماعى التنشئة االجتماعيةبارسونز عن  آراء
، فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع عام "التصور المغرق فى اجتماعية اإلنسان: "المعنون
، الذى أوضح فيه أن وصف بارسونز للتنشئة االجتماعية يفتقد تمامًا التوتر )٣٤٢(١٩٦١

النظام االجتماعى ومتطلبات الطبيعة اإلنسانية  بين  فرويدموند الموجود فى مقابلة سيج
ورفض رونج فكرة أن الفاعلين االجتماعيين اليسعون إال وراء القبول، وقدم . المتحضر

وجهة نظره التى ترى أنه يتعين النظر إلى البشر آكائنات اجتماعية دون الحاجة إلى أن 
  ).تنشئتهم االجتماعيةبمعنى اآتمال (يبلغوا منتهى االجتماعية 

 Class Imagery تصور الناس عن الطبقة

االجتماعية لدى األفراد العاديين  الطبقةهى الفهم البدهى أو معتقدات الحياة اليومية عن 
  .فى المجتمع، خاصة فيما يتعلق بعدد، وحجم، وخصائص الطبقات المختلفة فى مجتمعاتهم

ادة بين البناء الموضوعى، وبين البناء االجتماعى ع التدرج الطبقىوتفرق دراسات 
ويشير البناء الذاتى إلى . أو االمتيازات القوةالذاتى، حيث يرتبط البناء الموضوعى بعالقات 

، حينما استطاع أن يحقق ١٩٥٧إلى عام  -ذاته-يعود المصطلح . تصور الناس عن الطبقة
آوود المهم عن تصورات رواجًا فى التراث البريطانى الحديث من خالل مؤلف دافيد لو

) محرر(وانظر آتاب بالمر ). تصورات المجتمع: انظر مادة(الطبقة العاملة للمجتمع 
  .)٣٤٣(١٩٧٥تصورات الطبقة العاملة عن المجتمع، الصادر عام : المعنون

أحدهما مارآسى يفترض أن . هناك نوعان من التصور الذاتى للتدرج االجتماعى
االجتماعية، وأن  الالمساواةعن الصراع الطبقى، والمرور بخبرة  الوعى بالبناء الطبقى ينشأ

وهناك من ناحية . وعيًا زائفًاأى انحراف عن التصور الذى يرتكز على المصالح الطبقية يعد 
 المجتمع المحلى للطبقة، والهيبة المهنية،أخرى مدخل الشهرة الذى يعتمد على دراسات 

إذ الحظت مثًال اختالف الناس من حيث . ناء الطبقىفقد آشفت بدورها عن رؤى مختلفة للب
أو انقسام هذا التصور إلى درجات ") هم"مقابل " نحن("مدى انقسام تصوراتهم إلى ثنائية 



 

  

مثل القوة، (هناك أسس مختلفة لهذه التصورات أو النماذج . متعددة مرتبة بعضها فوق بعض
تصورات الناس النمطية عن الطبقة حددها علماء االجتماع، ولكننا نالحظ أن ) والثروة

وقد آشفت معظم الدراسات المعاصرة عن . يصعب فى أغلب األحوال تحديدها إمبيريقيا
تصور الناس عن الطبقة عن وجود رصيد مرن ومعقد ومفتوح من تصورات الناس عن 
الوضع الطبقى والمهنى، ومعانيها لديهم أآثر بكثير مما يفترض عادة، وأن األفراد 

انظر على سبيل (دمون تصورات ومفاهيم مختلفة لألهداف واالستراتيجيات المختلفة يستخ
بريتن، تصورات الطبقة فى عينة قومية من النساء والرجال، مقال منشور فى المجلة : المثال

  .)٣٤٤()١٩٨٤البريطانية لعلم االجتماع، 

 Collective Representations تصورات جمعية 

اطة إلى األفكار والمعتقدات والقيم التى تبلورها الجماعة، يشير هذا المصطلح ببس
وتحتل التصورات الجمعية مكانه محورية فى . والتى اليمكن اختزالها إلى مكونات فردية

وهو يرى فى آتابه األشكال األولية للحياة . عن مصادر التضامن االجتماعى دورآايمسعى 
تصورات تظهر من خالل التفاعل الكثيف أن هذه ال)٣٤٥(،١٩١٢الدينية، الذى صدر عام 

الدينية، وألنها أآثر غنى وثراءًا من األنشطة الفردية، نجدها تكتسب وجودًا مستقًال للشعائر 
والتساعد التصورات الجمعية على تنظيم العالم وتفسيره . عن الجماعة التى ظهرت فيها

وقد حل مصطلح . ا، وتفسرهافحسب، ولكنها أيضًا تعبر عن العالقات االجتماعية وترمز له
ألن مصطلح  الوعى الجمعى، التصورات الجمعية محل مصطلح دورآايم السابق 

ومصدر قوة . التصورات الجمعية يعمل على آبح وتحفيز الفعل االجتماعى فى نفس الوقت
التصورات الجمعية أو سلطتها أنها آامنة داخل آل منا، وهى فى نفس الوقت تقع خارج 

مثل دعوة الثورة الفرنسية إلى قيم (فسر دورآايم التحوالت الهامة فى القيم  لقد. الفرد
، حيث تكمن جذور العالم )أو الكثافة الدينامية" (الحياة المشترآة"باإلشارة إلى قوة ) التنوير

فاالجتماع اإلنسانى المكثف يولد . الدينى فى الحياة الجمعية، تارآًا ماهو علمانى للفرد
معية، التى تتجاوز تفكك الحياة الجمعية العليا باعتبارها شيئا مقدسًا، ومن ثم التصورات الج

  .معتقدات وقيمًا ورموزًا ذات قوة أخالقية قهرية ملزمة

 First - Order Constructs المستوى األول ) مفاهيم(تصورات 

  ).الفينومينولوجيا(الفلسفة الظاهراتية : انظر

 Second - Order Constructs تصورات المستوى الثانى



 

  

  .الفلسفة الظاهراتية: انظر

 Typification تصوير، تمثيل، رمز

  .النموذج المثالى، الفلسفة الظاهراتية: انظر

 Representationalism التصورية) النزعة( 

  .سوسير، فردينان دى: انظر

 Constellation of Interests تضافر المصالح

  .رأس المال) عدم ترآز(توزع : انظر

 Solidarismالتضامن     ) نزعة(

ويعد التضامن . يشير هذا المصطلح إلى اإليمان باالشتراك فى األهداف والمصالح
. أمرًا عظيم الشأن بوصفه مصدرًا للقوة والمقاومة، وألنه يعد ضمنًا تعبيرًا عن وحدة الهدف

عينة، من األمور التى ويعتقد أن اإليمان بالتضامن آغاية فى ذاته، وليس آوسيلة لبلوغ غاية م
إذ يقال إن خبرات العمل . المهنى فى أوساط الطبقة العاملة التقليديةالمجتمع المحلى تميز 

والحياة االجتماعية المشترآة فى مثل هذه البيئات تولد وتدعم مشاعر إخاء قوية، فضًال عن 
مثل مصدرًا للنزعة آما يقال أيضا أن اإلحساس باالنتماء ي. قيم المشارآة وتبادل المساعدة

كار مازالت لدى أبناء الطبقة العاملة، ولو أن الشواهد اإلمبيريقية على هذه األف الجماعية
المشكوك فيه أن تكون نزعة التضامن قد عرفت فى أى يوم من األيام قليلة ومتفرقة، ومن 

، )مجتمعتصورات ال( صور المجتمع: انظر آذلك. مثل هذا التماسك والتوحد الذى يقال عنها
  .الخبرة الذاتية للعمل

 Social Solidarity  تضامن اجتماعى

يهتم أحد الموضوعات األساسية فى أعمال إميل دورآايم بمصادر النظام األخالقى، 
وقد آان دورآايم مهتمًا بصفة خاصة بالدراسة الدقيقة  .النظام االجتماعىومن ثم أساس 

و فيه روح الفردية واالضطراب االجتماعى للصلة بين الفرد والمجتمع فى وقت آانت تنم
وفى دراسته الشهيرة عن تقسيم العمل فى المجتمع، الصادر عام . والتشتت األخالقى

التضامن الذى يقوم على التشابه المميز : ، طرح دورآايم ثنائيته الشهيرة)٣٤٦(١٨٩٣
لقائم على االعتماد للمجتمعات االنقسامية البسيطة والذى أسماه التضامن اآللى، والتضامن ا

المهنى المتبادل فى المجتمعات ذات التنظيم األخالقى الكثيف، والذى أسماه التضامن 



 

  

والتحول من أحد شكلى التضامن هذين إلى الشكل اآلخر ليس واضحًا وال . العضوى
  .لتقسيم العملمحتومًا، آما اعترف دورآايم نفسه فى خاتمته عن األشكال الشاذة 

يم فى آتابات الحقة إلى تقديم مقترحات تتعلق بالحلول المؤسسية وقد سعى دورآا
وقد أآد بصفة . لمشكالت التنظيم األخالقى والتكامل االجتماعى فى المجتمعات المعاصرة

معادل معاصر للروابط الحرفية التى آانت موجودة (خاصة على أهمية االتحادات المهنية 
ونجد فى آتابه الصور األولية للحياة . مجتمعآوسيط بين الفرد وال) الوسطى فى العصور

هو الموضوع  -أو المجتمع-، أن التضامن االجتماعى )٣٤٧(١٩١٢الدينية، الذى صدر عام 
  .الحقيقى ألشكال العبادة الجماعية

 Mechanical Solidarity التضامن اآللى

  .تقسيم العمل، النظام االجتماعى: انظر

 Organic Solidarity التضامن العضوى

  .تقسيم العمل، المماثلة العضوية، النظام االجتماعى: انظر

 Inflation      التضخم

زيادة فى المستوى العام لألسعار داخل اقتصاد ما، تفضى فى حال استمرارها إلى 
ورغم . وقدم علماء االقتصاد تفسيرات مختلفة للتضخم). البنكنوت(زيادة فى إصدار النقود 
ريف الذى يعنى أن زيادة الطلب الكلى هو المسئول عن التضخم االتفاق الواسع على التع

، فال يوجد اتفاق حول أسباب حدوث هذا الوضع )أموال آثيرة للغاية تطارد سلعًا قليلة للغاية(
وتتمحور معظم المناقشات حول ما إذا آان التضخم راجعًا إلى زيادة حجم الطلب . منذ البداية

: ومن أهم العوامل التى يعتقد أنها تؤدى إلى ارتفاع التكاليف. أو ناتجًا عن ارتفاع التكاليف
المبالغة فى زيادة األجور، والتحكم فى عملية ارتفاع األسعار، وزيادة تكاليف االستيراد، 
والجمود فى توزيع االستثمار والموارد بين القطاعات الصناعية المختلفة، والتوقعات 

على الرغم من أن التضخم اليؤثر على القيمة الحقيقية  لكن مايبدو واضحًا هو أنه. التضخمية
لمتوسط مستويات المعيشة، فإنه يؤدى إلى إعادة توزيع مستويات المعيشة الحقيقية بين 
الجماعات بطريقة تحكمية طبقًا لقدرة هذه الجماعات على المواءمة بين قيمة النقود 

ومن شأن هذا الوضع أن يخلق . ارالمتحصلة من دخولهم والزيادة العامة فى مستوى األسع
  .آما استأثرت هذه اآلثار باهتمام علماء االجتماع. توترات وصراعات اجتماعية



 

  

وعلى الرغم من أن الدراسات السوسيولوجية المبكرة حول التضخم ادعت أنها تتناول 
محل مقوالت لم تتناولها النظرية االقتصادية، فإن التفسيرات الالحقة لم تسع إلى أن تحل 

ويمكن . الدراسات االقتصادية، وإنما حرصت على أن تتكامل مع بحوث علماء االقتصاد
تصنيف العوامل المسببة للتضخم، التى تم الترآيز عليها، على أساس التفرقة بين الثقافات 
الصناعية المهيأة للتضخم وتلك التى تتسم باستقرار األسعار، بوصفها عوامل معيارية وعوامل 

وتؤآد األطروحة التى تنطلق من العوامل المعيارية والمتأثرة بشكل واضح بمفهوم إميل . بنائية
يحكمها أى معيار  الالسوق، عن األنانية، على أن التباينات فى الدخول، داخل مجتمع  دورآايم

لكنها تعكس، . أخالقى خاص بيوم العمل العادى أو معدل األجر الذى يصرف مقابل يوم عمل
ويتوقف . ك، تنوعات تحكمية داخل قوة السوق الخاصة بالفرد أو بالجماعة المنظمةبدًال من ذل

آما يعد . والمنافسة آقيمة بحد ذاتها للفرديةاالستياء الذى يحدث على مدى القبول العام 
  .االستياء، بدوره، محاوالت تبذلها الجماعات لتحسين موقفها النسبى

يتم عبر وساطة عوامل بنائية متعددة، خاصة وأن ومع ذلك فإن تأثير األسباب المعيارية 
القدرة المتفاوتة للجماعات على تحسين دخولها مسألة يتم تثبيتها أو تنظيمها بواسطة القانون 

بين الجماعات، والقدرة اإلنتاجية لالقتصاد، خاصة مدى  الثقةوالقرارات المؤسسية، التى تدعم 
سرعة أو يظل ثابتًا أو ينمو ببطء، وإلى أى حد يتم مساهمة ذلك فى تحقيق الفائض الذى ينمو ب

يعود  إعادة استثمار األرباح فى أنشطة صناعية مدرة للدخل أو يتم ضخها فى مضاربات مالية ال
التضخم والصراع : "ويقدم آتاب مايكل جيلبرت. نفعها على قوة العمل فى المجتمع

  .جى حول موضوع التضخمأفضل تلخيص للتراث السوسيولو )٣٤٨(١٩٨٦، "االجتماعى

  Hyper- Inflation ) المفرط( التضخم الجامح

يشير هذا المصطلح إلى المعدالت السنوية للزيادة فى المستوى العام لألسعار التى 
. وتعنى تلك الزيادة فقدان السيطرة النقدية على االقتصاد.تتجاوز العتبة المحددة بشكل تحكمى
عض اإلجراءات والسياسات العنيفة، آتغيير عملة البلد وتتطلب مواجهة ذلك الوضع اتخاذ ب

والسيطرة القوية على عجز الميزانية، مع ما يرتبط بذلك من أعباء اجتماعية واقتصادية 
وترتبط ظاهرة التضخم الجامح ارتباطا خاصا ببعض اقتصاديات العالم الثالث . باهظة

  .التضخم: انظر أيضا. آالبرازيل والمكسيك

 Credential Inflation تتضخم المؤهال

  .مرض الشهادات: انظر



 

  

 Deviance Amplification تضخيم االنحراف

، الصادر عام "االنحراف االجتماعى"قدم هذا المصطلح ليزلى ويلكنز فى آتابه 
، ليقصد به أن االنحراف األولى البسيط قد يتفاقم ويحّمل بدالالت ومعان من )٣٤٩(١٩٦٧

وقد استخدم هذا المصطلح فى بادئ أمره مرتبطًا . لغة فى رد الفعلخالل عملية الوصم والمبا
ودوائر التغذية المرتدة، ولكنه استخدم على أوسع نطاق فى إطار نظرية  بالسيبرنطيقا

ويمكن أن نجد أقوى دفاع علمى وتطبيق عملى لهذه النظرية فى . الوصم المفسرة لالنحراف
الذى يحوى نقدًا ، )٣٥٠(١٩٧٩، الصادر عام "علم التحكم"مؤلف جيسون ديتون المعنون 

توّسع نموذج ولكنز إلى المدى الذى "لنظريات الوصم ذات الحماس الفاتر التى تحاول أن 
، )أى ليس فى إطار عالقة عّلية متبادلة(يعمل فيه التحكم على نحو يبدو مستقًال فى الجريمة 

نظريًا مالئمًا لنظرية فى الوصم  وذلك على أساس أن هذا التحرر من شأنه أن يشكل أساسًا
  ".تتسم بالكمال

 Praxis التطبيق العملى، الممارسة، العمل

. مصطلح فلسفى يشير إلى التأثير اإلنسانى على العالم الطبيعى والعالم االجتماعى
ويرتبط هذا المصطلح غالبًا، . ويؤآد الطبيعة التحولية للفعل، وأولوية الممارسة على التفكير

  .جرامشىوخاصة أعمال أنطونيو بالمارآسية، س دائمًا، ولكن لي

 Social Evolution التطور االجتماعى

  .المادة التالية: انظر

 Evolutionism, Evolutionary Theory التطورية، النظرية التطورية ) النزعة( 

آانت النزعة التطورية تمثل فى القرن التاسع عشر تيارًا فكريًا ينهض على فكرة 
إذ تذهب نظرية . ولكنه يتميز عن النظرية الداروينية بطبيعته الحتمية اثلة الحيوية، المم

داروين العامة فى التطور إلى أن األنواع الطبيعية إنما تتطور من خالل التباين واالنتخاب 
أما النظرية التطورية، التى ارتبطت بالعلماء . الطبيعى، وهى عملية ليست تقدمية بالضرورة

عيين فى العصر الفيكتورى، فتذهب إلى أن المجتمعات البشرية تتقدم حتمًا، وأن االجتما
التغير الذى تشهده تغير تقدمى، وهو الذى أدى إلى حضارة أرقى وإلى تحسن أخالقى 

لقد آانت مثل هذه النظريات ذات أهمية محورية طوال القرن التاسع عشر . للمجتمع البشرى
ومازالت مترسخة بعمق فى  لالستعماروآانت قوة دعم . سياسيةفى دراسة المجتمع والحياة ال

، "نظريات التقدم، والنمو، والتطور: "ويقدم آنيث بوك فى مقاله المعنون. الفكر الغربى



 

  

تاريخ التحليل السوسيولوجى، الصادر عام : المنشور فى آتاب بوتومور ونيسبت
  .لموضوع، عرضًا تاريخيًا ممتازًا ونظرة عامة على ا)٣٥١(١٩٧٩

سبنسر، وعلى الرغم من أن النظرية التطورية فى علم االجتماع تنسب إلى هربرت 
إال أنه من الواضح أنها آانت من المسلمات لدى عدد من الكتاب المختلفين مثل آارل 

وال شك أن وجودها فى أعمال  .تشايلدوجوردون دورآايم، وإميل  إنجلز، وفردريك مارآس
والمحافظين على السواء إنما يجسد األهمية الثقافية العميقة للنزعة  المفكرين الراديكاليين

التغير االجتماعى، الداروينية االجتماعية، : انظر آذلك مواد. التطورية فى الفكر الغربى
تالكوت مورجان، لويس هنرى فريزر، نظام سلطة األم، سيرجيمس العموميات التطورية، 

  .االجتماعيةبارسونز، التقدم، األنثروبولوجيا 

 Catharsis )  تطهير نفسى(تطهر 

تعنى الكلمة حرفيًا التنظيف أو التطهير، أما فى مجال الديناميات النفسية فإن 
المصطلح يشير إلى إطالق المشاعر التى تفضى إلى تقليل التوترات ومشاعر القلق الكامنة 

ر النفسى يمكن أن يتحقق فى أعماله األولى إلى القول بأن التطه فرويد وقد ذهب . وراءها
من خالل إعادة التمثيل البسيط للخبرات المحبطة المبكرة التى أدت إلى المرض النفسى فيما 

غير أنه عاد فى فترة الحقة وقرر أن عمليات القهر النشيطة تقف حائًال دون إعادة . بعد
  .تحليل نفسى: انظر أيضًا. التمثيل الهادف إلى التطهر

 Transcendentalism الترانسندنتاليةالتعالى، ) مذهب( 

وهى تقابل عادة . االعتقاد بأن اهللا يقف خارج العالم الذى خلقه، ويوجد مستقًال عنه
ويالحظ أن مذهب الحلول . فكرة الحلول، أى اإليمان بأن اهللا يسكن هذا العالم، أى حاّل فيه
ثالن جانبين من جوانب آيان شائع فى فلسفة وحدة الوجود، التى ترى أن اإلنسان والطبيعة يم

. تأخذ بفكرة التعالى ديانات التوحيدأى  الوحدانيةوالمعروف عادة أن . مقدس يحيط بكل شئ
  .الدين، التوحيد: انظر آذلك

 Co-Operative جمعية تعاونية -تعاونى 

ظهر فى بعض األشكال الالمرآزية الرأسمالى، شكل من التنظيم البديل للنظام 
كنه استطاع أن يحقق لنفسه قدرًا من االستدامة الناجحة داخل الرأسمالية وللإلشتراآية، 

، )أو تعاونيات العمال(التعاونيات االنتاجية : وهناك نوعان من الجمعيات التعاونية. نفسها
التى تمثل شكًال من إدارة العمال ذاتيًا لشئونهم، والجمعيات التعاونية االستهالآية، التى 



 

  

وقد نبعت الحرآة التعاونية فى أوائل . فى أرباحها تبعًا لحجم مشترواتهميشارك المستهلكون 
القرن التاسع عشر من األفكار التى صاغها روبرت أوين فى بريطانيا، وشارل فورييه فى 
. فرنسا، ثم انتشرت بعد ذلك فى شتى أنحاء العالم، وبنجاح ملحوظ فى الواليات المتحدة

، )للتسويق، والتصنيع الزراعى، والشراء(جمعيات زراعية وتضم الجمعيات التعاونية هناك 
وجمعيات تجارة الجملة، التى يملكها تجار التجزئة، وشرآات التأمين التبادلية، والجمعيات 
التعاونية لالئتمان والتمويل، وجمعيات محالت السلع االستهالآية، ومشروعات العالج 

تواجه الجمعيات التعاونية صعوبات عند تدبير  ومن الناحية التاريخية. الطبى والصحة العامة
التمويل الالزم لالستثمارات الطويلة المدى، والتى تضمن إعادة استثمار نسبة مناسبة من 
األرباح بدًال من توزيعها على أعضاء الجمعية، والتوفيق بين مثلها العليا الديموقراطية وبين 

  .خبراء وصفوة اإلدارة

 Mobilization of Bias تعبئة التحيز

  .قوة المجتمع المحلى: انظر

 Resource Mobilization تعبئة الموارد

يرآز الحرآات االجتماعية، يشير مصطلح تعبئة الموارد إلى منظور مميز فى فهم 
فالدراسات المبكرة للحرآات االجتماعية آانت . على الدور الهام الذى تلعبه الموارد المادية

تبارها ردود أفعال تلقائية أو هستيرية تجاه الدرجات العالية من تميل إلى النظر إليها باع
  .ولكن مفهوم تعبئة الموارد يرآز على الرشد والتمويل الكافى، والقيادة، والتنظيم. اإلحباط

 Census          تعداد

حصر شامل وفردى لكل الحاالت التى تنتمى إلى نمط معين داخل نطاق حدود معينة 
أو عد مفردات وحدة اجتماعية ما أو نمط من الوقائع بنسبة مائة . دةعند نقطة زمنية محد

أو ( السكانالذى يقتصر على تغطية جزء فقط من المسح، وهو بذلك يختلف عن . بالمائة
تتراوح مابين الحصر البسيط لألنفس، إلى ببيانات مقطعية، فالتعداد يزودنا ). مجتمع البحث

  .من السكان) نظريًا على األقل(آل فرد  المعلومات األآثر تفصيًال ودقة عن

ولكى تتحقق مثل هذه التغطية الشاملة، عادة ما تتطلب التعدادات القومية قدرًا من 
الجبر، أى إلزام آل فرد بالمشارآة والتعاون فى تقديم المعلومات المطلوبة، ولذلك تحتكر 

فقد (تاريخ حديث نسبيًا  وتعد التعدادات القومية ذات. تنفيذها الحكومات الوطنية وحدها



 

  

  .)*()١٨٠١أجرى التعداد اإلنجليزى األول فى عام 

وتجرى معظم البلدان تعدادًا للسكان واإلسكان آل عشر سنوات، وهى تفرض فى ذلك 
ولذا تستخلص البيانات . المساهمة اإلجبارية لضمان التغطية الشاملة والحصر الشامل لألنفس

. عدادين باالستعانة باالسقاطات بين التعدادية أو بمسوح العينةالسكانية خالل سنوات مابين الت
آما تجرى بعض الدول تعدادات قومية أخرى عن موضوعات مثل سوق العمل، أو األنشطة 

ومن الممكن إجراء التعدادات سنويًا، أو على فترات أبعد من . التجارية، أو االنتاج الصناعى
فيما يتعلق على الرغم من وجود محاذير واضحة  -  العام بدًال من إجرائها آل عشر سنوات

ولذلك ظهرت فى السنوات األخيرة محاوالت لتجربة تطبيق أساليب . بآليات التنفيذ والتمويل
يعنى هذا أن الحصر الشامل بنسبة المائة فى المائة  وعادة ما. فى التعدادات القوميةالمعاينة 

وبًا باستخدام صحيفة استبيان لمسح نسبة محددة يقتصر على تحديد الحاالت ذات العالقة، مصح
، بعبارة أخرى، يجرى التعداد متبوعًا %٥٠إلى % ١٠من مجمل الحاالت، تتراوح بين 

مثل جميع أعضاء - وثمة جماعات أخرى تحاول إجراء التعدادات . مباشرة بالمسح بالعينة
ن أفراد مجتمع البحث، وإن والتى قد تتحقق فيها درجة عالية من تعاو - رابطة أو اتحاد معين

آانت تقصر عادة عن تحقيق التغطية الشاملة نظرًا لغياب عنصر الجبر فى المشارآة، األمر 
  .الذى يترتب عليه وجود درجة من عدم االستجابة

 .Polyandry        تعدد األزواج

وهو شكل نادر من أشكال . مصطلح يشير إلى زواج امرأة واحدة من رجلين أو أآثر
واج، وال يحدث فى الغالب إال عندما تقترن امرأة واحدة بأخوين أو أآثر فى نفس الوقت، الز

                                                           
تعد مصر من أوائل الدول التى بدأت إجراء تعدادات عامة بين الدول النامية، فهى تحظى بتاريخ ) *(

تاريخ أول تعداد ُأجرى فى إذ يرجع . طويل فى مجال التسجيالت المتعلقة باإلحصاءات السكانية
فى العصور الحديثة إلى  قبل الميالد، آما يعود تاريخ أول عملية عد للسكان ٣٣٤٠مصر إلى سنة 

وأعقب ذلك فى منتصف القرن . مليون نسمة ٢٫٥م حيث قدر عدد السكان آنذاك بمقدار ١٨٠٠عام 
بلغ فيه  والذى ١٨٨٢تبر تعداد ويع. مليون نسمة ٤٫٥التاسع عشر عملية عد للسكان بلغ فيها عددهم 

لألخذ بنظام  ١٨٩٧مليون نسمة بداية للتعدادات الدورية التى بدأت اعتبارًا من عام  ٦٫٧عدد السكان 
فيعد ذلك تأخر التعداد العشرى التالى إلى عام . ١٩٤٧تعداد شامل آل عشر سنوات حتى سنة 

ان يعتمد على أسلوب العينة، ثم أول تعداد للسكأجرى  ١٩٦٦وفى عام . ١٩٥٧بدًال من  ١٩٦٠
 ١٩٨٦عام للسكان واإلسكان، وأجرى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت  ١٩٧٦أعقبه تعداد 

آما أن تسجيل المواليد والوفيات فى مصر، وإن آانت جذوره ترجع إلى عام . ١٩٩٦ثم عام 
انظر الجهاز المرآزى . ١٩١٢م ، إال أنه اتخذ الصورة اإلجبارية المنظمة اعتبارًا من عا١٨٩٨

 )المحرر.   (١٩٩٥للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى، القاهرة، يونيو 



 

  

وفى هذه الحالة يطلق على هذا الشكل تعدد األزواج اإلخوة، أو زواج اإلخوة من امرأة 
ومن أهم دوافع األخذ بهذا النظام فى هذه الحالة الرغبة فى الحفاظ على األرض . واحدة

األسرة، على أساس أن آل الميراث ينتقل إلى األطفال الذين يعدون جميعًا والممتلكات داخل 
  ).أو اآلباء(فى مثل هذا النظام أبناء لنفس األب 

 Adelphic Polyandry تعدد األزواج اإلخوة

  .المادة السابقة: انظر

 Polygyny      تعدد الزوجات

وهذا النظام . لوقتمصطلح يشير إلى اقتران رجل واحد بزوجتين أو أآثر فى نفس ا
وعندما تكون زوجات نفس الرجل أخوات، . أآثر شيوعًا وانتشارًا فى المجتمعات البشرية

ويبدو أن بعض العلماء يستخدمون  .الزواج بأآثر من أختفإنه يطلق على هذا النظام 
وليس تعدد الزوجات لإلشارة إلى هذا الشكل من أشكال الزواج، الزواج التعددى مصطلح 

وتعدد الزوجات هما شكالن من أشكال الزواج  تعدد األزواجه إن شئنا الدقة فإن آال من مع أن
  .التعددى

 Pluralism            التعددية

يشير المصطلح فى األساس إلى مجالين رئيسيين، ومختلفين أشد االختالف، من 
لبحوث والمعنى األآثر شيوعًا يشير إلى طائفة من ا. مجاالت البحث فى علم السياسة

. األمريكية ذات التوجه اإلمبيريقى التى مارست تأثيرًا قويًا على العلم خالل عقد الستينيات
ويذهب أصحاب اتجاه التعددية، اعتمادًا على الدراسات التى أجريت على عملية اتخاذ القرار 

، "من الذى يحكم؟: "وأبرز نماذجها دراسة روبرت دال(المجتمعات المحلية السياسى فى 
ديمقراطيًا ، يذهبون إلى أن مجتمع الواليات المتحدة آان مجتمعًا )٣٥٢()١٩٦١لصادرة عام ا

المتنافسة النشطة جماعات المصالح ألن القوة السياسية آانت موزعة على نطاق واسع بين 
ولم يكن من بين هذه الجماعات من تستطيع أن تستأثر وحدها بكل القوة، . داخل ذلك المجتمع

وقد . آل منها تتمتع بما يكفى من القوة لكى تضمن تحقيق مصالحها الشرعية وإنما آانت
خضعت المزاعم اإلمبيريقية لدعاة التعددية النتقادات شديدة من جانب الدارسين المارآسيين 

من الذى يحكم : "انظر على سبيل المثال مؤلف دومهوف. (وأصحاب نظرية الصفوة
د ذهب فيه إلى أن الممارسات الظاهرة للقوة قد تحجب وق)٣٥٣().١٩٦٧الصادر عام " أمريكا؟

عنا الحقيقة التى مؤداها أن بعض الجماعات تستخدم القوة بأشكال أقل ظهورًا لناظرينا، وأن 



 

  

لمصالح التفضيالت السياسية التى يجرى التصريح بها ليست بالضرورة هى نفسها ا
لتعددية مازال واسع التأثير آنظرية ومع ذلك فإن هذا المفهوم ل). أو الحقيقية(الموضوعية 

مقدمة فى الديموقراطية السياسية، : انظر على سبيل المثال مؤلف دال. (سياسية معيارية
  )٣٥٤()١٩٨٥الصادر عام 

ن آان بشكل أقل انتشارًا، إلى نظرية بريطانية فى علم إويشير نفس المصطلح، و
ون نيفيل فيجيز، وهارولد السلكى، السياسة ترتبط بأسماء جورج دوجالس، وهوارد آول، وج

وترى هذه النظرية أن . وآانت تجتذب نفس القدر من االهتمام فى عشرينات القرن العشرين
 -  الفوضويةاالتجاهات ماعدا  - نظريات السياسية األخرى القوة المستقلة، التى تسلم آل ال

ليها، وإنما يتعين فضًال يجوز فقط التنافس على الحصول ع هذه القوة الالدولة، بترآزها فى 
ثم بدا . التى تحكم نفسها بنفسها المجتمع المدنى) اتحادات(عن ذلك أن توزع بين آل جمعيات 

للجميع أن تلك النظرية قد ماتت ووريت التراب، إال أن عاد ونبشها من جديد باول هيرست فى 
منظور "ى هيرست أن وفى رأ) ٣٥٥.(١٩٨٩النظرية التعددية فى الدولة، الصادر عام : آتابه

عند التعددين البريطانيين يمكن أن يرتبط باالهتمام األمريكى بالمنافسة الجماعية، " الجمعيات
ديموقراطية الجمعيات، الذى يمكن أن يمدنا بنموذج لنظام حكم : وذلك لتكوين مفهوم جديد هو

الديموقراطية اشتراآى يتناقض تناقضًا صارخًا مع ذلك النموذج الذى تقدمه لنا آل من 
قوة المجتمع المحلى، نظرية : انظر آذلك المواد التالية. االشتراآية والمارآسية اللينينية

  .الصفوة، المرآب الصناعى العسكرى، صفوة القوة

 Cultural Pluralism تعددية ثقافية

  مجتمع متعدد الثقافات: انظر مادة

 Epistemological Pluralism تعددية معرفية

  .ادة التاليةالم: انظر

 Methodological Pluralism التعددية المنهجية

التى طال أمدها -مال علماء االجتماع فى السبعينيات إلى القول بأن هيمنة الوضعية 
قد انهارت، وأن الفكرة القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث االجتماعى  -على علم االجتماع

قد أفسحت الطريق للوعى بأن  )اهج البحثللعلوم االجتماعية ومنتدعمه فلسفة موحدة (
التقليدية عادة بأسماء  الوضعيةوقد ارتبطت النزعة . هناك العديد من هذه األساليب البحثية

المروج األساس لما (الزارسفيلد وبول ) للوظيفيةالمنظر الرئيسى ( بارسونزآل من تالكوت 



 

  

تعددية المنهجية الجديدة نتاجًا ولقد آانت نزعة ال). بالنزعة اإلمبيريقية المجردةيسمى 
إلى  المارآسيةفى علم االجتماع وانقسام  الفينومينولوجية والبنائية لظهور االتجاهات 

وقد استخدم بعض الباحثين . الفلسفية النسبيةمذاهب مارآسية جديدة، فضًال عن بزوغ نجم 
ليصفوا الموضوع الراهن  أو الالمعيارية المعرفية) االبستمولوجية(تعبير التعددية المعرفية 

الذى بدا وآأنه يفتقر إلى المعيارية والذى تنافست فيه العديد من النظريات والنماذج 
بول فيرآبند فى : وقد ذهب أحد النقاد. اإلرشادية المعرفية من أجل الهيمنة على علم االجتماع

ه حتى فى مجال ؛ ذهب إلى القول بأن)٣٥٦()١٩٧٥الصادر عام (ضد المنهج : آتابه المعنون
. العلوم الطبيعية، فإن الباحثين غالبًا ما يغيرون ما يفعلونه واألساليب التى يفعلون بها ذلك
-وهم ال يمتلكون منهجًا واحدًا بعينه، وأن النجاح العلمى الحق، يتطلب عدم الخضوع 

. رفيةلمنهج بحثى واحد، بل إنه يتطلب عوضًا عن ذلك نوعًا من الفوضى المع -خضوع العبد
  .ولذلك، فقد نصب فيرآبند نفسه ضد المنهج مفضًال مثل هذه الفوضى

فكل . وتستخدم هذه التصنيفات العديدة إلى حد بعيد باعتبارها مرادفة لبعضها البعض
منها ينطوى على رفض االنحصار المنهجى فى قالب واحد، آما ينهض آل منها إلى حد ما 

تقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى قط، حيث أن على تعارض مضلل مع النزعة الوضعية ال
أيا من الوظيفية والنزعة اإلمبيريقية المجردة لم يكن له تأثير مهيمن على النظرية 

المارآسية، فقد آانت آل من . والممارسات البحثية فى علم االجتماع خالل الفترة السابقة
آانت بمثابة بدائل ) مثلة وضوحًاوهى ليست سوى أآثر األ( والمثالية، والتفاعلية الرمزية

  .فلسفية ومنهجية ذات حضور دائم

  ).وجود الشخص فى مؤسسة غير مؤسستة الطبيعية(التعديل المؤسسى، 

Transinstitutionalization 

نتيجة سياسات  -هى عملية ينقل بمقتضاها األفراد من المؤسسات التى يوجدون فيها
بحيث ينتهى بهم األمر إلى دخول مؤسسات غير  - المجتمع المحلىالرعاية التى يتبعها 

من هذا مثًال المرضى العقليين الذين يتم إخراجهم من مستشفيات األمراض العقلية، . بيوتهم
يقبلون بها أصًال، ولكننا نصادفهم بكثرة فى السجون، أو بيوت اإليواء، أو بيوت  أو ال

  .، وبيوت آبار السن)*(الرعاية التمريضية

                                                           
دور الرعاية التمريضية مؤسسات تستهدف تقديم الرعاية التمريضية طويلة األجل للمسنين،  )*(

عون القيام بخدمة أنفسهم، يستطي وتشمل الرعاية الشاملة، والمتابعة، والتأهيل، وتقدم لمن ال



 

  

 Operational Definition, Operationalization رائى، إجرائيةتعريف إج

نظرى مجرد إلى شئ ملموس، يمكن مالحظته وقياسه فى  مفهومهو عملية تحويل 
والتعريفات اإلجرائية عبارة عن مؤشرات عملية وواقعية ألفكار . مشروع بحثى إمبيريقى
مثال، أن يتم دراسة مفهوم الطبقة فمن طرق اإلجرائية، على سبيل ال. أآثر شموًال واتساعًا

آطبقة "االجتماعية عن طريق سؤال الناس عن نوع الوظيفة التى يشغلونها، وترمز إجاباتهم 
ومن أساليب التناول اإلجرائى البديلة لنفس المفهوم أن يسأل ". آطبقة وسطى"أو " عاملة

ثال أن ن هذا الموهكذا يتضح م. المبحوثون عن الطبقة التى يرون أنهم ينتمون إليها
ولهذا نجدها أآثر عناصر تصميم  القياس،أهمية حاسمة لعملية التعريفات اإلجرائية ذات 

  .البحث إثارة للجدل واالختالف

 Definition of the Situation تعريف الموقف

: آل من وليام إيزاك توماس وفلوريان زنانيكى فى آتابهما - ألول مرة- مفهوم طوره 
حتى ١٩١٨الذى صدر فى الفترة من عام " (ى فى أوروبا وأمريكاالفالح البولند"

. ، حيث ذهبا إلى أن هناك جانبين لكل موقف، أحدهما موضوعى، واآلخر ذاتى)٣٥٧()١٩٢٠
يجب أن يأخذ فى اعتباره المعانى االجتماعية، وال يقتصر فى "ذلك أن الفرد فى تفسيره لخبرته 

ته الخاصة، وإنما يجب أن يفسرها آذلك فى ضوء تفسير خبرته على ضوء احتياجاته ورغبا
واألمر البالغ الداللة فى هذا ". التقاليد والعادات، والمعتقدات، وطموحات وسطه االجتماعى

  .للنبوءة ذاتية التحقيقالرأى أن هذا المفهوم قد استخدم لتقديم صياغة مبكرة 

 Prejudice           التعصب

ى الرأى المسبق أو التحيز ضد أو مع شخص معين يعنى التعصب فى االستخدام العاد
ومع أنه من المهم أن نتذآر أن األفكار واآلراء المتحيزة يمكن أن تكون ايجابية، . أو شئ معين

                                                                                                                                                    
وقد اتجه القطاع . ويحتاجون إلى رعاية طبية وتمريضية مستمرة على مستوى عال من الكفاءة

إلى إنشاء دور الرعاية التمريضية لكبار السن، ) وغيرها من الدول المتقدمة(الخاص فى بريطانيا 
ريضية دورا مهما وأقل تكلفة من وتلعب الرعاية التم. وإن آان بمعدل أقل من دور المسنين العادية

وتتباين تلك الدور فى مستواها وجودة . المستشفيات العادية فى تقديم الرعاية الطبية لكبار السن
خدماتها تباينا آبيرا، بسبب عوامل آثيرة، فأفضلها يقترب من الفنادق الممتازة، وأدناها يقترب من 

محمد الجوهرى، احتياجات آبار السن فى : فى انظر معالجة تفصيلية للموضوع. عنابر اإلصالحات
الوطن العربى ومواجهتها باالستفادة من التجارب العالمية، دراسة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان 

-٢الوطنية العربية للمسنين، جامعة الدول العربية باالشتراك مع وزارة الشئون االجتماعية، القاهرة 
  )المحرر(          . ١٩٩٩مايو  ٥



 

  

 اتجاهآما يمكن أن تكون سلبية، إال أننا نالحظ مع ذلك أن المصطلح يشير فى الغالب األعم إلى 
ويتسم التعصب بالمعتقدات . اه أفراد جماعة معينةسلبى، أو غير ايجابى، تجاه جماعة أو تج

التى لم تختبر على محك الواقع، وإنما تستند إلى مشاعر الشخص بالصور النمطية المتأثرة 
طبيعة التعصب، الصادر عام : ، فى آتابه الكالسيكىألبورتويعرف جوردون . واتجاهاته
وأنه قد . م بالخطأ وعدم المرونةآراهية تستند إلى حكم عام يتس"التعصب بأنه  )٣٥٨(١٩٥٤

وقد يوجه إلى جماعة بأآملها، أو إلى . يكون على مستوى اإلحساس، وقد يعبر صاحبه عنه
ويالحظ أن بعض الناس أآثر ميًال إلى تبنى النظرة ". عضو فرد فى مثل هذه الجماعة

تتسم لطية الشخصية التسوقد أوضحت نظريات التحليل النفسى أن نمط : التعصبية من غيرهم
  .بأنها أآثر ميال إلى تبنى االتجاهات المتصلبة المرتبطة بالتعصب

وقد شاع مصطلح التعصب  ولقى رواجًا هائًال فى علم النفس االجتماعى خالل عقدى 
ويرجع السبب فى ذلك جزئيا إلى تنامى . العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرين

آذلك ظهور أساليب جديدة لقياس االتجاهات مثل مقياس و(االهتمام بتطور نظرية االتجاهات 
آما يرجع أيضا إلى االهتمام بانتشار مشاعر العداء ). للمسافة االجتماعيةبوجاردوس 

ويرجع آذلك . لألقليات اإلثنية فى الواليات المتحدة وظهور نزعة معاداة السامية فى أوروبا
غ التراث األصلى لبحوث التعصب ذروته وقد بل. بجماعات األقلياتإلى االهتمام الواسع 

الشخصية التسلطية، الصادر عام : آتاب تيودور أدورنو وزمالؤه: بنشر مؤلفين رئيسيين هما
وقد قدم لنا . ١٩٥٤طبيعة التعصب، الصادر عام : وآتاب جوردون أولبورت )٣٥٩(،١٩٥٠

ما الثانى فقد حاول أ. أول هذين الكتابين أآثر التحليالت تفصيال لألسس الشخصية للتعصب
أن يقدم محاولة للتأليف بين نتائج البحوث، آما حاول أن يربط بين األسس النفسية، والبنائية، 

ار فى هذا الطريق، قد سآبيرًا من البحوث  وعلى الرغم من أن جانبًا. والتاريخية للتعصب
ع، وذلك بسبب أن المصطلح قد تعرض النتقادات جادة فى ميدان علم االجتماإال أننا نجد 

  .دالالته الفردية أساسًا

آما تميل تعريفات علم االجتماع للتعصب إلى اشتراط أن يمثل التعصب اعتداء على 
ونجد أن اإلفراط فى التعميم، والحكم . احد المعايير االجتماعية آالرشد، أو العدالة، أوالتسامح

آل ذلك .. فقا للصور النمطيةالمسبق، ورفض أخذ الفروق الفردية فى االعتبار، والتفكير و
آذلك يتسم التعصب بعدم العدالة من حيث أنه . يمثل اعتداء على التفكير الرشيد والشك

. يهدف فى نهاية األمر إلى وضع فرد معين أو جماعة معينة فى وضع سيئ ال تستحقه
. وينطوى التعصب أيضا على عدم التسامح، بل إنه يمثل اعتداء على الكرامة اإلنسانية



 

  

التفكير على أساس سوسيولوجى، الصادر عام : ويذهب زيجمونت باومان فى آتابه
يستحقه أعضاء فما  .)*(إلى أن التعصب يؤدى إلى ازدواج المعايير األخالقية )٣٦٠(١٩٩٠

الجماعة الداخلية بوصفه حقًا لهم، سوف يتحول إلى فعل من أفعال اإلحسان والرحمة عندما 
األمر األآثر أهمية : "ويستطرد زيجمونت قائًال إن. ة الخارجيةالجماعيؤدى تجاه أعضاء 

من آل هذا أن اإلساءة البالغة التى يرتكبها الفرد ضد أعضاء الجماعة الخارجية يبدو أنها ال 
ونفس األفعال المتماثلة نجدها تتسمى بأسماء مختلفة، وتكون ". تتصادم مع ضميره األخالقى

ففعل التحرير الذى . اإلدانة واالستهجان، تبعًا للجانب الذى قام بهامحًال للتقدير واالحترام أو 
  .يمارسه شخص قد يراه اآلخر فعًال من أفعال اإلرهاب

لوجود الجماعات الداخلية والجماعات  -وتدعيمًا فى نفس الوقت-ويعد التعصب نتيجة 
ساس بالنحن فالمؤآد أن اتجاهات اإلح". هم"و" نحن"الخارجية، ألنه يجسد الفرق بين 

واإلحساس باآلخرين مترابطة عضويًا ببعضها البعض، ألن الشعور بالنحن يؤدى إلى 
ولهذا السبب يكاد يكون من الممكن الزعم بأن أحد . إحساس باآلخرين، والعكس بالعكس

وبهذا المعنى تكون الجماعة الخارجية ضرورة . الجانبين يستمد هويته من معارضته لآلخر
الداخلية بالتماسك واألمان العاطفى، بل إننا قد نجد أنفسنا أحيانًا مضطرين لشعور الجماعة 

وقد وصف لنا . اآلخرين، إذا لم يكن لها وجود حقيقى فعًال= إلى اختراع الجماعة الخارجية 
مظفر شريف وآارولين شريف فى آتابهما مقدمة فى علم النفس االجتماعى، الصادر عام 

، وان آان مزعجًا من الناحية األخالقية، لكيفية خلق الجماعة مثاًال آالسيكيًا)٣٦١(١٩٥٦
فقد قام . تجريبيًا فى موقف اصطنعاه) اآلخرين(والجماعة الخارجية ) النحن(الداخلية 

المؤلفان بتنظيم األنشطة والمهام فى معسكر للشباب، بحيث شكال لهذا الغرض خصيصًا 
وسرعان ما آون أفراد آل فريق مشاعر . سكرفريقين يعمالن ويتنافسان للفوز بجوائز المع

العداء تجاه أفراد الفريق اآلخر، وخلق آل فريق صورا نمطية للفريق اآلخر، هذا على 
الرغم من أن آل فريق آان يضم عددًا متساويًا من األعضاء الذين آانوا أصدقاء قبل هذا 

                                                           
ة تعصبا   ) *( وال يتعب القارئ آثيرا عندما يفكر فى تعصب بعض القوى فى الواليات المتحدة األمريكي

وهو الموقف الذى صرخ بسببه الكثيرون عندنا متهمين . صارخا لصالح إسرائيل وضد الشعوب العربية
د   أمريكا بازدواج المعايير، فأسلحة الدمار الشامل عند أى دولة عربية يجب أن تدمر، ونفس األسلحة عن

ة آل          . إسرائيل تصمت عنها أمريكا تماما ام ورعاي د عربى هى محل اهتم وحقوق أى إنسان فى أى بل
إلى  (األجهزة األمريكية، أما حقوق عرب إسرائيل وحقوق الفلسطينيين فال وزن لها وال أحد يدافع عنها 

الخ والقائمة  )...عند االستجواب حد إقرار المحكمة العليا فى إسرائيل بمشروعية تعذيب المقبوض عليهم
ة    ى المعامل ة ف ايير األخالقي االت ازدواج المع جل آالف آالف ح رن تس ف ق دى نص ى م ول عل تط

  )المحرر(    .فقط بسبب التعصب األمريكية للعرب وإلسرائيل



 

  

قت خلقًا وأنها لم تكتسب عن وقد انتهى المؤلفان إلى أن هذه الصور النمطية قد خل. المعسكر
  .طريق التعلم

ولما آان . آذلك تميل الجماعات إلى ضم صفوفها ودعم ترابطها عندما يظهر لها عدو
يضمن بذلك أن معايير العدالة خيم عيوب العدو ومساوئه، فإنه التعصب يعمل على تض

فعل عدائى،  وليس من الضرورى أن يؤدى التعصب دائما إلى. والتسامح لن تطبق بعد ذلك
بين  - فى حده األدنى- ولكنا نالحظ أنه عندما يتم التعبير عن التعصب، فإنه يمكن أن يتراوح 

  .التحاشى أو التمييز، وصوًال إلى اإلبادة الجماعية، آما حدث فى محارق الثالثنييات

 Ageism التعصب ضد آبار السن

ألفراد أو الجماعات تبنى أساليب أو معتقدات أو وجهات نظر متحيزة تجاه بعض ا
عن ) صورة نمطية: انظر(وهى تنطوى على ادعاءات ذات طبيعة نمطية . بسبب أعمارهم

وعادة ما يكون ذلك مصحوبًا . القدرات الجسمانية أو العقلية ألولئك األفراد أو الجماعات
 وفى أغلب األحوال توجه هذه التعبيرات نحو. بتعبيرات فيها ازدراء لهم وحط من قدراتهم

فى ") الفهود الرمادية"مثل (وقد ظهر إلى حيز الوجود عدد من المنظمات . آبار السن
  .حقوقهمضد آبار السن والدفاع عن التفرقة الواليات المتحدة بهدف الوقوف فى وجه 

 Male Chauvinism التعصب للرجال

مصطلح يقترن على وجه الخصوص بحرآة تحرير المرأة فى العقد السابع من القرن 
ويشير المصطلح إلى وجود . لعشرين، وآان يستخدم لمهاجمة اتجاهات الرجال نحو المرأةا

، ومتغطرسة، تتسم بالتطرف والغلو، وضيق األفق حول )عمياء(ادعاءات تفتقر إلى التمييز 
التفوق الذآورى األصيل، وبهيمنة الرجل على المرأة، وتسعى الرجال نحو نحقيق مصالحهم 

  .الجمعية

 Compensatory Education ويضىتعليم تع

برامج تستهدف رعاية وتعليم الجماعات التى يطلق عليها جماعات مشكلة أو تعانى 
فى المهارات (المصممة بعناية  المناهج المدرسيةوهى تقوم على فكرة أن . من مشكالت

ن سوف تتغلب على القصور فى اإلدراك والدوافع الذى يعتقد أ) اللغوية على سبيل المثال
من  بنظرية رأس المال البشرىوغالبًا ما ترتبط . األطفال فى البيئات المحرومة يعانون منه

أن ضعف اإلنجاز التعليمى ليس سوى ، وهو خالل الفرض الذى ينهض عليه مثل هذا التعليم
االجتماعية  الالمساواةمشكلة فردية، وأن المدارس تستطيع بطريقة أو بأخرى أن تعوض 



 

  

  .ائيًاالتى تأسست بن

 Stimulus Generalization تعميم المثير

آيف يمكن إحداث بعض االستجابات، السلوآية يعنى هذا المفهوم فى نظرية التعلم 
التى آانت فى األصل مرتبطة بمثير معين، بواسطة مثيرات أخرى تشبه المثير األصلى من 

  .بعض النواحى

 Goal Generalization تعميم الهدف 

  .هدف: انظر

  Nomothetic )  ناموسى(يمى تعم

  .االتجاهات الفردية فى مقابل االتجاهات التعميمية: انظر

 Covariation       تغاير

  .معامالت االرتباط: انظر

 Feedback )     المرتدة(التغذية 

  .السبرنطيقا، والتوازن: انظر

 Change, Social Change تغير، تغير اجتماعى

ولقد بزغت المحاوالت األولى للتحليل . االجتماععلم أحد المشكالت المحورية فى 
السوسيولوجى إلى حيز الوجود، فى منتصف القرن التاسع عشر، مدفوعة بالحاجة إلى تفسير 

التصنيع : موجتين هائلتين من التغير الذى آان يكتسح أوروبا آنذاك هما على وجه التحديد
ولقد ذهب . تين األمريكية والفرنسيةاإلنسان فى أعقاب الثورالديموقراطى، وحقوق والتطور 

فى نظريته حول الديناميكا االجتماعية إلى أن المجتمعات تقدمت عبر سلسلة من المراحل  آونت 
التى يمكن التنبؤ بها، حيث يتم االنتقال من مرحلة إلى أخرى وفقا لدرجة تطور المعرفة 

 .البنائى ير إلى نمو السكان والتباينفى التغ التطوريةفقد استندت نظريته  سبنسرأما . اإلنسانية
إلى أن أهم التغيرات االجتماعية آانت ذات طبيعة ثورية، وهى نتاج  مارآسوذهب آارل 

وقد غلب على نظريات القرن التاسع عشر . للصراع بين الطبقات االقتصادية من أجل الهيمنة
  .اليوتوبىطابع فى التغير االجتماعى بصفة عامة الميل إلى النزعة التاريخية وال

أما فى القرن العشرين فإن نظريات التغير االجتماعى قد تعددت وأضحت أآثر 
ففى عالمنا المعاصر، أصبحنا على . تعقيدًا، دون أن تتجاوز تمامًا الصياغات المبكرة لها



 

  

وعى بأن المجتمع ال يعرف حالة السكون مطلقًا، وأن التغيرات االجتماعية والسياسية 
ويمكن للتغير أن يحدث بمبادرة من الحكومات، من خالل . حدث بصفة دائمةوالثقافية ت

آما هى الحال على سبيل المثال فيما يتعلق بتشريعات (القرارات التشريعية أو التنفيذية 
حرآات ؛ أو بواسطة المواطنين المنظمين فى )المساواة فى األجر أو قرارات إعالن الحرب

آما (، أو باالنتشار من ثقافة إلى أخرى )حرآة النسوية مثًالنقابات العمال، وال(اجتماعية 
، أو من خالل اآلثار المقصودة أو غير )هى الحال فى الغزو العسكرى، والهجرة واالستعمار

فلقد حدثت بعض أآثر التغيرات االجتماعية تأثيرا فى األزمنة الحديثة . المقصودة للتكنولوجيا
فضًال عن . المضادات الحيوية، والتلفزيون، والكومبيوترالسيارة، و: نتيجة لمخترعات مثل

ذلك، فإن التغير يمكن أن يحدث من خالل تأثير العوامل البيئيية مثل الجفاف، والمجاعات 
  .والتحوالت الدولية فى المزايا االقتصادية والسياسية

ل وقد تتبع البحاثة فى علم االجتماع قضايا التغير االجتماعى بصفة عامة من خال
وتستوعب نظريات التغير . التحليل المكثف لعمليات تغير بعينها وبتدقيق التعريفات

االجتماعى فى إطارها اآلن عددًا آبيرًا جداًً من الظواهر، بما فيها قصيرة المدى وطويلة 
آما تشمل الظواهر التى تحدث . المدى، وتلك ذات التأثير الواسع النطاق والمحدودة المجال

وتعد التغيرات الدرامية البنائية . ى الكونى نزوًال إلى مستوى األسرةعلى المستو
واالقتصادية التى شهدتها أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتى السابق فى مطلع التسعينيات 

فضًال عن ذلك يهتم علماء االجتماع بالتغيرات . مجرد جانب واحد من هذا الميدان البحثى
  .يم والسلوك، والمعانى الثقافية والعالقات االجتماعيةالتى تؤثر فى المعايير والق

وتعكس أعمال إميل دورآايم جانبًا من تراث سان سيمون وآونت، الذى يتبدى فى 
فإذا آان . ،  التى ارتبطت بأسماء أعالم مثل تالكوت بارسونز وويلبرت مورالوظيفيةالنظرية 

من الوظائف، فإنه يصبح من الممكن تفسير  ينظر إلى المجتمع باعتباره نمطًا مرآبًا ومترابطًا
فمن . التوازنالتغير االجتماعى آظاهرة ثانوية مصاحبة لسعى المجتمع الدائم نحو تحقيق 

الممكن على سبيل المثال أن يؤدى انتشار البطالة إلى خلق نظام للرعاية االجتماعية أو أن 
على أى تغير اجتماعى آثار ال  ويترتب. يفضى الصراع الراديكالى إلى إجراء تشريعى معين

يمكن التنبؤ بها، غير أنه من الممكن فهمها باعتبارها صورا من التوافق االجتماعى  حد لها وال
  طار الكيان االجتماعى إمع أحد حاالت الفشل أو االختالل الوظيفى فى 

لفات ويمكن العثور على محاولة نظرية وظيفية لتحديد المحددات البنائية للتغير فى مؤ
ففى دراسة إمبيريقية له بعنوان التغير االجتماعى . عالم االجتماع األمريكى نيل سملسر



 

  

حلل سملسر العالقات المتبادلة بين نمو  )٣٦٢(١٩٥٩خالل الثورة الصناعية، صدرت عام 
وتنظيم صناعة القطن وبناء األسرة خالل عملية التصنيع فى انجلترا خالل القرن التاسع 

العمل المبكر، يطرح سملسر نموذجًا لتفسير التباين فى األنساق االجتماعية فى هذا . عشر
وقد دقق سملسر . استنادًا إلى تحليله للطريقة التى استجاب بها هذان النسقان لقوى التغير

نموذجه فى آتاباته الالحقة، مثل آتاب نظرية السلوك الجمعى الصادر عام 
وبلور مفهوم التغير بأنه عملية .األفعال الجمعية وطبقه على أشكال مختلفة من)٣٦٣(،١٩٦٣

يتم خاللها مزج عدد من الشروط أو المراحل على التوالى، قبل أن يترتب " مضافة -قيمة "
ويقلل هذا االتجاه إلى أدنى حد، ولكنه ال يتجاهل . على ذلك فعًال حدوث تغير اجتماعى معين

ويمكن االطالع على تلخيص واف لنظرية  .آلية، العلل األآثر مباشرة للتغير االجتماعى
، "نحو نظرية عامة فى التغير االجتماعى"سملسر فى التغير االجتماعى فى مقال له بعنوان 

وقد . )٣٦٤(١٩٦٨الصادر عام" مقاالت فى التفسير السوسيولوجى"منشور فى آتابه المعنون  
الطبقة العاملة فى انجلترا،  طبقت نظريته فى التغير االجتماعى مؤخرًا فى دراسة حول تعليم

  .)٣٦٥(١٩٩١نشرت فى آتاب الرآود االجتماعى والتغير االجتماعى الذى صدر عام 

وتجد نظرية هربرت سبنسر التطورية فى التغير االجتماعى خليفتها المعاصر فى 
فقد طور باحثون مثل إدوارد ويلسون . البيولوجيا االجتماعيةالنسق المعرفى الذى يطلق عليه 

رؤية للمجتمع تؤآد على فكرة التكيف، بيد أنها ترجع جذور العملية إلى أغوار الجينات الوراثية 
فرادى - ويذهب أنصار البيولوجيا االجتماعية إلى القول بأننا نحن معشر البشر . للنوع البشرى
. نتاج الستراتيجيات التكيف من أجل البقاء التى استمرت عبر ماليين السنين - ومجتمعات

ومثل هذه االختيارات ). غير تكيفية(أو سلبية ) تكيفية(المجتمع يمكن أن يتغير بطرق إيجابية ف
وهكذا فإن نظام الرعاية االجتماعية أو العمل اإليجابى، أو عجز : هى التى تحدد مصيره

 والبقاء االجتماعى هو حجر الزاوية فى آثار. الميزانية، قد يكون جيدًا للبعض ولكنه سيئ للكافة
  .التغير االجتماعى، إن لم يكن هو محور فهم الهدف من هذا التغير

وتنطوى آل من النظرية الوظيفية والتطورية وآذلك نظرية البيولوجيا االجتماعية فى 
التغير االجتماعى على دالالت محافظة، من حيث آونها تؤآد جميعًا على الحاجات 

  .وأسبقيته على رغبات األفراد المجتمعية والحفاظ على استمرارية الوضع القائم

عبر مسارات مختلفة،  الصراعوقد تطورت التقاليد المارآسية وتلك الخاصة بنظرية 
وتعد . على الرغم من أنهما يشترآان مع الوظيفية فى عدد من المبادئ والفروض األساسية

ثر ميًال للفعل، من حيث ترآيزها على قدرة النظرية المارآسية فى التغير االجتماعى أآ



 

  

أما نظريات الصراع بصفة . البشر على التأثير فى مصائرهم من خالل السلوك السياسى
فتفسر التغير االجتماعى باعتباره محصلة -وليس النظرية المارآسية بالضرورة -عامة 

ى، وليس باعتباره للصراع على االمتيازات بين الطبقات أو األعراق، أو الجماعات األخر
التناقضات الثقافية للرأسمالية : ويمثل مؤلف دانيل بل. ثمرة لعملية البحث عن اجماع

تحوًال مثيرًا فى رؤية نظرية الصراع للتغير االجتماعى، حيث يذهب  ١٩٧٦الصادر عام 
عمل إلى أن التغير فى العالم الحديث ينتج عن التوتر بين مجاالت ثالثة للواقع االجتماعى، ي

العلم، (البناء التكنو اقتصادى : آل منها وفقًا لمبادئ مختلفة ويتحرك باتجاه أهداف متباينة
وقد اعتبرت نظريات القرن التاسع عشر . ؛ والنسق السياسى، والثقافة)والصناعة، واالقتصاد

التغير االجتماعى عملية آلية متجانسة، حيث تتغير آافة جوانب المجتمع بصحبة بعضها 
غير أننا نعرف اآلن، آما يذهب نموذج بل، أن التغير عادة ما يكون غير متكافئ . ضالبع

حيث يلهث تطور الثقافة وراء التطور الهوة الثقافية، وعادة ما يتم مالحظة ظاهرة . وجزئى
  .التكنولوجى أو السياسى أو االقتصادى

. اعى بالغة الصعوبةوتعتبر المشكالت التى تثيرها الدراسة اإلمبيريقية للتغير االجتم
فالبيانات التاريخية دائمًا ما تكون غير مكتملة أو متحيزة، آما أن دراسة التغيرات عبر مدى 

المتكررة  اإلحصاءات الرسمية والمسوحزمنى طويل تكلف غاليًا وتتسم بالصعوبة، وتمثل 
بعض ة والدراسات التتبعي، )مثل استطالعات الرأى التى يجريها معهد هاريس أوجالوب(

  .األدوات التى يعتمد عليها دارسو التغير االجتماعى

تلقى قبوًال واسعًا والتقدم ولم تعد رؤية القرن التاسع عشر التى آانت تساوى بين التغير 
وتبقى مدى قدرة . فالتغير يمكن أن يكون نكوصيًا أو مدمرًا أو مشوشًا نتيجة للهوة الثقافية. اآلن

روا التغير االجتماعى ويتنبأوا به موضوعا مفتوحا للجدل، ولذلك علماء االجتماع على أن يفس
فإن هذا يفضى إلى التساؤل حول المدى الذى يمكن للمجتمعات أن تشرع فى إحداث تغيرات أو 

  .السيطرة عليها وتوجيهها الوجهة المرغوبة أو فى أى اتجاه على اإلطالق

 Cyclical Change التغير الدورى

  .دورة العمل: انظر

 Semantic Differential التفاضل الداللى

طريقة منهجية ابتكرها أوسجود وزمالؤه لدراسة المعنى الضمنى للموضوعات أو 
: على سبيل المثال(األشياء الثقافية من خالل استخدام مجموعة من المقاييس ثنائية القطب 



 

  

جود، وسوسى، أوس: انظر أيضًا مؤلف(من أجل توضيح البيانات ) إلخ..سئ/مر، حسن/حلو
وعندما يتم تحليل االرتباط والتحليل . )٣٦٧()١٩٥٧قياس المعنى الصادر عام : وتاننبوم

العاملى للمقاييس، فإن هناك ثالثة عناصر أو مكونات عامة تظهر بصورة متكررة، سواء 
بر بالنسبة لألشياء الثقافية المختلفة على مستوى ثقافة معينة، أو بالنسبة لعنصر ثقافى واحد ع

ويمكن استخدام . التقييم، والفاعلية، والنشاط: الثقافات المختلفة، وهذه العناصر بالتحديد هى
هذه الطريقة المنهجية فى المقارنة بين استجابات الفرد الواحد تجاه أشياء وخبرات 

وقد شاع . وتصورات مختلفة، أو مقارنة استجابات مجموعات من األفراد تجاه نفس المثير
ذه الطريقة المنهجية فى مجاالت متنوعة بما فيها بحوث التسويق والبحوث استخدام ه
  .العالجية

 Social Interaction التفاعل االجتماعى

نظرية الفعل، الفن المسرحى، المدرسة الصورية، النظام المتفق عليه، : انظر مواد
  .التكامل االجتماعى وتكامل النسق، التفاعلية الرمزية

 Statistical Interaction   )تفاعل المتغيرات إحصائيًا( التفاعل اإلحصائى

أحدهما تتغير بطريقة قيم بمعنى أن ) أو أآثر(متغيرين عالقة مؤآدة إحصائيًا بين 
ويالحظ أن التفاعل اإلحصائى بين متغيرين مستقلين أو . منتظمة عند تغير قيم المتغير اآلخر

حيث يفترض أن تكون تحليل المتعدد المتغيرات، الأآثر يمكن أن يعقد إلى حد بعيد بعض أنواع 
  ).أو متعامدة على بعضها البعض(مستقلة عن بعضها البعض  المتغيرات المستقلة

  التفاعل أو السلوك داخل الفصل

Classroom Interaction, Classroom Behaviour 

 وقد. يصف هذا المصطلح شكل ومحتوى السلوك أو التفاعل االجتماعى داخل الفصل
أولت الدراسات المتعلقة بالنوع، والطبقة، والساللة فى التعليم اهتمامًا خاصًا بدراسة العالقة 

وقت "واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة آم ونوع . بين المدرس والطالب داخل الفصل
وقد سعت بحوث آثيرة إلى ربط . الذى يخصصه للمجموعات المختلفة من الطالب" المعلم

فعلى سبيل المثال آشفت . التعليمية المختلفة وآثارها لدى جماعات معينة ذلك بالخبرات
بعض الدراسات أن الطالب الذآور يحظون بقدر غير متكافئ من وقت المدرسين، ويجلسون 
فى أماآن مختلفة داخل الفصل، آما يحصلون على رعاية أآبر من جانب المدرسين، األمر 

ولقد تحول االهتمام اليوم . لتعليمية بين الرجال والنساءالذى يساعد على تفسير االختالفات ا



 

  

إلى دراسة دور المدرسة آكل على خبرات التالميذ وآذلك على سلوآهم خارج الفصل مثل 
  .علم االجتماع التربوى: انظر. تربص القوى بالضعيف والمضايقات العنصرية والجنسية

 Unfocused Interaction تفاعل غير مرآز

  .مرآز تفاعل: انظر

 Face -to- Face Interaction  )وجهًا لوجه(تفاعل مباشر 

العملية التى يؤثر بها أفراد يتواجدون سويًا فى أفعال بعضهم البعض؛ أو آما عرفها 
 )٣٦٨()١٩٥٩فى آتابه تصور الذات فى عالم الحياة اليومية، المنشور عام (جوفمان إيرفنج 

  ".بعضهم البعض أثناء وجودهم المباشر معًاالتأثير التبادلى لألفراد على أفعال "

 Focused Interactionتفاعل مرآز

بين فاعلين أو ) القائم على عالقة الوجه بالوجه(مفهوم ينطبق على تنظيم التفاعل المباشر 
ويستخدم المفهوم فى مقابل مفهوم التفاعل غير المرآز الذى يقوم على  االتصال من خالل . أآثر

ارات التى تصدر عن فاعلين يتواجدون سويًا، آما هو الحال على سبيل المثال اإليماءات واإلش
لتأطير فى وصفه جوفمان إيرفنج ) بين نوعى التفاعل(واستخدم هذا التمييز  .لغة الجسدفى 

  .الصياغة البنائيةالتفاعل، آما استخدم أنتونى جيدنز الفكرة نفسها فى نظريته عن 

 Interactionism, Interactionist Perspective التفاعلية، المنظور التفاعلى

  .التفاعلية الرمزية: انظر

 Symbolic Interactionism التفاعلية الرمزية

نظرية أمريكية بارزة فى علم النفس االجتماعى ترآز اهتمامها على طرق تّكون 
الحياة  وهى تضع فى المحل األول من اهتمامها تحليل معانى. خالل عملية التفاعل المعانى

، )مع المبحوثين(اليومية، عن طريق المالحظة المباشر اللصيقة، وزيادة درجة األلفة الحميمة 
وقد تأثرت . ثم تعتمد على ذلك فى الوصول إلى فهم لألشكال األساسية للتفاعل اإلنسانى

ابات والكتبالبراجماتية، وبمدرسة شيكاغو فى علم االجتماع، التفاعلية الرمزية تأثرًا قويًا 
  .١٩٣٧فى عام  بلومرأما المصطلح نفسه فقد صكه هربرت .الفلسفية لجورج هربت ميد

  : ويمكن القول أن للنظرية أربعة محاور رئيسية هى

 بالرموز،يتولى المحور األول إلقاء الضوء على الطرق التى يجيد بها البشر التعامل   *



 

  

ات الذين يستطيعون بفضل الرموز فهم وحدهم من بين آل الكائن. باعتبارها سمة مميزة لهم
ويبدى التفاعليون الرمزيون . واستخدامها فى نقل تاريخ معقد من جيل إلى جيل الثقافةإنتاج 

دائمًا اهتمامًا ملحوظًا بدراسة الطرق التى يضفى بها الناس معان على أجسامهم، وعلى 
بها، وعمومًا على  مشاعرهم، وعلى ذواتهم، وعلى تواريخ حياتهم، والمواقف التى يمرون

وتستخدم فى مثل هذه الدراسات االستراتيجية . العوالم االجتماعية الكبيرة التى يوجدون فيها
والتى من شأنها تمكين الباحث من الوصول إلى المالحظة المشارآة، البحثية المالئمة، مثل 

، " الفن عوالم: "معرفة هذه الرموز والمعانى، على نحو ما نجد فى مؤلف هوارد بيكر 
الصادر عام " القلب المروض: "وآتاب آرلى هوخشيلد)٣٦٩(،١٩٨٢الصادر عام 

ولكن على خالف بعض ). السيميولوجيا(الدالالت  بعلمونلمس هنا صلة آبيرة . )٣٧٠(.١٩٨٣
االتجاهات فى علم الدالالت التى تلتمس معرفة البنى اللغوية، نجد أن التفاعلين الرمزيين 

رق ظهور المعنى باستمرار، واتصاف هذا المعنى بالسيولة، واالزدواجية أآثر اهتمامًا بط
وصفًا مهمًا للمعنى  Perinbanayagamوقد قدم بيرنبانا ياجام . ، واالرتباط بالسياق)اإلبهام(

  .١٩٨٥، الصادر عام "إضفاء الداللة على األفعال: "فى التفاعلية الرمزية فى آتابه

. الثانى، وهو موضوع العملية والظهور -المحور أو-ويقودنا ذلك إلى الموضوع  *
فالعالم االجتماعى فى نظر التفاعليين عبارة عن شبكة دينامية جدلية، والمواقف تواجهها 
دائمًا نتائج غير مؤآدة أو مستقرة، والحياة وتواريخ آل حياة منخرطة على الدوام فى عملية 

واالهتمام هنا ال ينصب . ن الطفراتتحول وصيرورة، التثبت على حال واحد وال تتوقف ع
آما هو الحال فى مدارس نظرية أخرى عديدة فى علم (على معرفة األبنية الصارمة 

، وإنما ينصب على مالحقة مسارات النشاط بما يرتبط بها من عمليات تؤاؤم وما )االجتماع
السلك المهنى،  :ومن المفاهيم األساسية لدى هذا االتجاه مفاهيم مثل. ينجم عنها من نتائج

  .والتحكم فى االنطباعوالنظام المتفق عليه والصيرورة، ومواقف اللقاء، 

المحور الثالث للتفاعلية يهتم بإلقاء الضوء على العالم االجتماعى بوصفه يقوم تمامًا   *
فلدى أصحاب وجهة النظر هذه اليوجد فرد وحيد منعزل، فالبشر فى حالة . على التفاعل

التى ، )األنا(الذات وأهم وحدة أساسية فى التحليل التفاعلى هى ". اآلخرين"ارتباط دائم مع 
أن ينظروا إلى أنفسهم ) أو فى الحقيقة يتعين عليهم(تهتم بالطرق التى يستطيع الناس 

وتبدو هذه الفكرة . اآلخرين من خالل عملية أداء الدوربدور آموضوعات، ويضطلعوا 
وفى فكرة ميد األآثر عمومية مرآة الذات، عن  آولىن بصورة جلية فى فكرة تشارلز هورتو

  .عن الذات



 

  

هو أن زيمل، الموضوع األساس الرابع فى التفاعلية الرمزية، وهو مشتق من جورج   *
تنظر التفاعلية إلى ماوراء هذه الرموز، والعمليات، والتفاعالت لكى تحدد األنماط األساسية 

العمليات االجتماعية "فالتفاعليون يبحثون عن . أو األشكال األساسية للحياة االجتماعية
وهكذا فعندما يدرسون خبرات الحياة الخاصة باألطباء، وعازفى فرق الرقص ". الحقيقية

الموسيقية، ومتعاطى المخدرات، والمحتضرين، يستطيعون أن يعثروا على العمليات 
ويمكن أن نجد . دة عن بعضهاالمشترآة الفعالة وراء آل تلك التجمعات التى تبدو متباينة وبعي
عبور المكانة، الصادر عام : مثاًال ممتازًا لذلك فى مؤلف بارنى جالسر وأنسلم شتراوس

  .، الذى يقدم نظرية تفاعلية صورية فى التغيرات المالزمة للمكانة)٣٧٢(١٩٦٧

وقد تطورت التفاعلية الرمزية فى جامعة شيكاغو خالل العقود األولى من القرن 
، ثم بدأت تحتل مكانة بارزة عندما سيطرت مدرسة شيكاغو على علم االجتماع العشرين

لتحتل موقعًا مؤثرًا مرة أخرى خالل  -على أى حال-ثم عادت . األمريكى فى تلك الفترة
وآان يشار إليها ( والنظرية الكبرىالستينيات آنوع من التحدى لسيطرة تالكوت بارسونز 

وقد أثرت بشكل خاص "). المعارضة المخلصة: "ية بأنها تمثلأحيانا عند أوج ازدهار الوظيف
فى دراسة االنحراف، آما أثرت فى مجاالت أخرى مثل دراسات  نظرية الوصمفى تطوير 

ودراسة التفاعل داخل ) أنسلم شتراوس(، وعلم االجتماع الطبى )إيفريت هيوز(المهن 
  .الفصل المدرسى

ن التطورات التى عرفتها نظرية التفاعلية وقد آان لشتراوس فضل الريادة فى عدد م
مرايا وأقنعة، عام : التى صدرت فى آتاب عنوانه(فمنذ دراسته المبكرة عن الهوية . الرمزية
وحتى صياغته لمفهوم النظام المتفق عليه، نجد أن أعماله تمثل نموذجًا الهتمام ) )٣٧٣(١٩٦٩

، وتطوير )ى بيئات ومجاالت طبيةالتى آان يجريها هو ف(منهجى رئيس بالبحوث الكيفية 
النظرية االتجاه الذى يعرف باسم (االستراتيجيات المالئمة الجراء مثل هذه البحوث 

وصياغة نظرية فى دراسة الحالة تتجاوز موضوعها المباشر لتأخذنا تجاه نوع من ، )الموثقة
مع بارنى  التى أجراها باالشتراك(وتعد بحوثه عن المحتضرين  .علم االجتماع الصورى

الوعى بالموت، : انظر على سبيل المثال مؤلفاته(نموذجا يجسد آل هذه االهتمامات ) جالسر
، )الجسدى والنفسى(، واأللم المبرح ١٩٦٨، ومهلة للموت، الصادر عام ١٩٦٧الصادر عام 
  )٣٧٤().١٩٧٧الصادر عام 

بسبب إهمالها البناء وخالل عقد السبعينيات آانت التفاعلية هدفًا لعديد من االنتقادات 
وقد أوضحت أحدث الكتابات التفاعلية أن هذه االنتقادات قد . االجتماعى، والقوة، والتاريخ



 

  

من . حادت عن الصواب، بل الحقيقة أن هذه االنتقادات قد جاءت بمثابة إعادة إحياء للنظرية
تربط بشكل  هذا مثال محاولة شيلدون سترايكر تقديم صيغة جديدة من التفاعلية الرمزية

أوضح االهتمامات الميكروسوسيولوجية التقليدية لهذا االتجاه بمستويات التحليل التنظيمية 
وقد . باألساس على تقديم إعادة صياغة مبدعة لنظرية الدور والمجتمعية، واعتمد فى ذلك

وليس (، أى الخلق اإليجابى لألدوار "صنع الدور"أولى سترايكر اهتمامًا خاصًا لموضوع 
، حيث الحظ أن بعض األبنية االجتماعية تتيح مساحة أآبر من هذا )فقط" أدائها"جرد م

رؤية بنائية : التفاعلية الرمزية: انظر على سبيل المثال مؤلفه(اإلبداع من أبنية أخرى 
  .)٣٧٥()١٩٨٠اجتماعية، الصادر عام 

ظواهر الجديدة، وعلى امتداد عقد الثمانينيات قدمت التفاعلية تحليالت لمجموعة من ال
وقد يقول البعض أنها أصبحت أآثر (وأصبحت أآثر دقة وإحكامًا على المستوى النظرى 

آما يتجلى ذلك فى أعمال نورمان (فى بناء جسور لها مع تيار ما بعد الحداثة ) انتقائية
ب ويقدم آتا. ، ونظرية الثقافة)السيميولوجيا(، ومع الحرآة النسوية، وعلم العالمات )دينزين

، أفضل مجموعة من )٣٧٦(١٩٩٠التفاعلية الرمزية، الصادر فى مجلدين، عام : آين بالمر
: انظر آذلك. الكتابات التفاعلية، تغطى نواحى القوة ونواحى الضعف فى تراث هذه النظرية

  .آونمانفورد جوفمان إرفنج الصورية، 

 Structural Differentiation التفاوت البنائى

وهو . فى التاريخ وبالنظرية البنائية الوظيفية التطوريةم بالنظريات يرتبط هذا المفهو
اجتماعى تتسم  تغيريقوم على أن المجتمعات تنتقل من البساطة إلى التعقيد من خالل عملية 

 -فى أبسط صورها-ويتصور أصحاب هذه النظرية أن التفاوت البنائى . بالتفاوت البنائى
. قسام شطريها، ثم انقسام تلك األقسام بعد ذلك وهكذاتتمثل فى انقسام األميبا، ثم ان

والمجتمعات التى تسمى بالبسيطة هى تلك المجتمعات القبلية التى يجرى فيها آل شئ فى 
أما فى المجتمعات الحديثة المعقدة فتوجد نظم ومؤسسات . ومن خالله القرابىإطار النسق 

لدين، وغير ذلك، على حين باتت األسرة التعليم، والعمل، والحكم، وا: مستقلة تؤدى وظائف
التنشئة االجتماعية أآثر تحديدًا وتخصصًا، مثل عملية  أدوارًافى المجتمع الحديث تؤدى 

ويعنى التفاوت زيادة فى درجة تخصص . لألطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة خصوصًا
  .النظم والمؤسسات الفرعية المختلفة الموجودة فى المجتمع

جد وصفًا آالسيكيًا لعملية التفاوت البنائى فى مؤلفات عالم االجتماع ويمكن أن ن
انظر على (أيزنشتدات، الذى آان من أعالم االتجاهات التاريخية والمقارنة فى علم االجتماع 



 

  

علم االجتماع، التباين والتطور، فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع، : وجه الخصوص مقاله
ول أن هذه النظرية قد فقدت بريقها وأصبحت بالية، ويرجع ذلك ويمكن الق). ٣٧٧)(١٩٦٤

والحقيقة أن ما تلقاه هذه . التى راجت فى الستينياتالتحديث أساسًا إلى ارتباطها بنظرية 
النظرية من إهمال ال مبرر له، نظرًا ألن أيزنشتدات قدم لنا نظرية محكمة فى التغير تتجاوز 

وتمثل نظريته أآثر المحاوالت دقة لعرض مفهوم التفاوت . يديةآثيرا النظريات التطورية التقل
التحديث، والرفض، : انظر على سبيل المثال آتابه(البنائى من خالل تحليالت واقعية ملموسة 

  ).٣٧٨)(١٩٧٨الثورة وتحول المجتمعات، : ، وآتابه١٩٦٧والتغير، 

: لى ثالث مراحل هىفيرى أن عملية التفاوت البنائى تنطوى عبارسونز أما تالكوت 
أآثر شموًال  قيمعملية التفاوت، ثم عملية التكيف وإعادة التكيف، وأخيرًا تأسيس نسق 

ويرى أيضا أن القوة . وعمومية هو الذى يتولى تحقيق التماسك فى المجتمع الحديث المرآب
. ماعيةالدافعة إلى التفاوت تنبثق من حاجة المجتمع إلى التكيف مع بيئته الطبيعية واالجت

، ولكن يرجع إلى )٣٧٩(ويمكن أن نلتمس الفكرة التطورية األساسية فى أعمال هربرت سبنسر
وتولى تالكوت بارسونز بنفسه . )٣٨٠(نيل سملسر فضل تطويرها وتطبيقها على حالة معينة

  )٣٨١(.عرضها وتفسيرها على أوسع مستوى من العمومية

يوجهون النقد آثيرًا إلى  -ن الماضيينعلى امتداد العقدي-وقد أخذ علماء االجتماع 
من هذا ما يذهب إليه أنتونى جيدنز، فى . النظريات التطورية، مثل نظرية التفاوت البنائى

إلى أن المجتمعات البسيطة لم تكن فى حقيقة  -على سبيل المثال- )٣٨٢(آتابه تكوين المجتمع 
ف تتسم بدرجة آبيرة من الغموض آما يرى جيدنز أن آلية التكي. األمر بسيطة على اإلطالق

  .والعمومية ال تسمح لها بأن تفسر التغير االجتماعى

 Explanation        تفسير

  .وانظر آذلك المادة التاليةبناء النماذج العّلية، عّلة، المعنى، الواقعية، : انظر

 Interpretation, Interpretative Sociology  تفسير، تأويل، علم االجتماع التأويلى

أن هذا  -مثًال-فإذا ماقلت : يعنى هذا المصطلح فى أحد معانيه أن أى قول يعد تفسيرًا
فأنا بذلك أفسر مجموعة من االنطباعات ") تسريحة"وليس (الشئ الموجود أمامى هو مكتب 

، فأنا بذلك أفسر مشاعر جسمية )ولست ثمًال، مثًال(الحسية؛ وإذا ما قلت أننى أشعر بالسعادة 
. لكن ال يدرك معظم علماء االجتماع هذا المعنى الواسع للمصطلح. ية معينةوحالة ذهن

  .فبعضهم يستخدمه بمعناه الضيق، بمعنى تفسير البيانات اإلحصائية مثًال



 

  

أما مصطلح علم االجتماع التأويلى فيقصر عادة على االتجاهات السوسيولوجية التى 
لكن هذه . األهمية األولى لعلم االجتماعبوصفهما الموضوعات ذات  الفعل والمعنىتنظر إلى 

وتميل . االتجاهات تختلف فيما بينها فى مدى رؤيتها للتأويل بوصفه موضوعًا إشكاليًا
وعلم االجتماع عند فيبر، على سبيل المثال، إلى تفسير المعنى على  التفاعلية الرمزية

نظرية ) الفينومينولوجى(علم االجتماع الظاهراتى ويمتلك ). أو الباده(المستوى الفطرى 
) منهجية الجماعة(واضحة فى التفسير، واألمر نفسه ينطبق على اإلثنوميثودولوجيا 

وتختلف نظريات التفسير فى درجة تجاوزها لفهم الفاعل  .والبنائية) التأويل(والهرمينوطيقا 
الفاعل الفرد آذلك تختلف نظريات التأويل فى درجة نفاذها إلى ماوراء إدراك . ذاته لما يفعله

  .لما يفعله

، الذى صدر فى الفترة من "منهجية العلوم االجتماعية: "فى آتابهفيبر ويرى ماآس 
أفعال األفراد هو المنهج  Verstehen) تأويل(، أن فهم )٣٨٣(١٩١٧حتى  ١٩٠٤

وثمة رابطة وثيقة بين الفهم والتفسير، ويدرك معظم علماء . السوسيولوجى بمعنى الكلمة
اليوم أن آافة عمليات الفهم تنطوى بالضرورة على قدر من التفسير، على الرغم  االجتماع

من أن بعضهم مازال يتمسك برؤية ساذجة ترى أن المعانى داخل الواقع االجتماعى معان 
من هذا (ويميز فيبر بين الفهم الوصفى . غير إشكالية يمكن فهمها بشكل مباشر دون عناء

فتح جون الشباك لكى يجدد (والفهم التفسيرى ) وفتح الشباك سار جون عبر الحجرة: مثًال
والواقع أن آل قول من هذين القولين يقتضى تفسيرًا ). الهواء فى هذه الحجرة سيئة التهوية

ويعتقد البعض أنه آلما آان . لما حدث، لكن القول الثانى يذهب إلى مدى أوسع من األول
. آنا أآثر اقترابًا من الفهم الكامل للفعل الذى نتناولهفهمنا أو تفسيرنا أآثر اآتماًال، آلما 

أن يطور  )٣٨٤(١٩٣٢، "فينومينولوجيا العالم االجتماعى: "واستطاع ألفرد شوتز فى آتابه
. تصورًا أآثر دقة وتحديدًا عبر توسيع رأى فيبر وتوضيح تشكل األهداف عبر مجرى الخبرة

) التى تقع داخل الخبرة الماضية" (سببيةال"وأفضى به ذلك إلى التفرقة بين البواعث 
  .التى تشير إلى الوضع المستقبلى الذى يرغب الفاعل فى الوصول إليه"والبواعث الغائبة 

وتدرك معظم التصورات الحديثة المرتبطة بالفهم فى علم االجتماع أن الفهم هو أيضًا، 
ن خالل القول بأننا غير أن بعض هذه االتجاهات حاول الهروب من ذلك م. عملية تفسير

يجب أن نبحث عن القواعد الحاآمة لفهمنا وتفسيرنا، ألن هذه القواعد تظل ثابتة مهما اختلف 
التى ترى  Peter Winchويكمن هذا التصور وراء فكرة بييتر وينش . مضمون التفسيرات

ودولوجى أن الفعل االجتماعى بطبيعته يخضع دائمًا لقانون؛ أضف إلى ذلك الترآيز اإلثنوميث



 

  

على قواعد التخاطب؛ واهتمام البنيوية بالقواعد التى تمكننا من إنتاج المعنى من بناء أساسى؛ 
فى (ويرى أنطونى جيدنز . بعملية اللعب المستمر والمتغير بالمعانى ما بعد البنيويةواهتمام 

، أن القواعد المصاغة بوضوح تصبح هى األساس فى )١٩٨٤آتابه تكوين المجتمع، 
فسير، وأن القواعد األآثر جوهرية للفعل والتفاعل اإلنسانى التجرى صياغتها، بل هى، الت

من هنا تشبه هذه القواعد القوانين التى . على العكس سابقة للوعى، شأنها فى ذلك شأن الفعل
) مثًال ٨-٦-٤-٢(لذا فإذا بدأنا بالمتوالية . تحكم المتواليات الرياضية، وتسير بالطريقة نفسها

دون أن نعلم بالضرورة القانون الذى يحكم هذه ...) ١٤-١٢-١٠(حن نعلم أنها تستمر هكذا فن
  .المتوالية

 - وآذلك على شكل- والهرمينوطيقا هى علم التأويل، الذى يتمسك بالترآيز على مضمون 
وتقوم على . وقد تبلور المصطلح من خالل ممارسة تأويل النصوص المقدسة. موضوع التأويل

سى مفاده أننا ال نستطيع أن نفهم معنى القول إال فى ضوء عالقته بالخطاب الكلى أو مبدأ أسا
نستطيع فهم قواعد  فنحن على سبيل المثال ال: العالم التى يمثل هذا الخطاب جزءًا منها ةرؤي

إال فى سياق الظواهر الثقافية المعاصرة األخرى التى يرتبط بها هذا ) مثًال(االقتصاد النقدى 
أى أننا يجب أن نرجع إلى الكل آى نفهم الجزء، آما يجب أن نرجع إلى األجزاء آى . تصاداالق

وهذا يعنى بدوره أننا نضع . ومعنى ذلك أننا يجب أن نسير فيما يسمى بدائرة التأويل. نفهم الكل
وإذا . من خالل ارتباطه بالسياقإنتاجه أنفسنا مكان مؤلف النص، ونبحث عن المعنى الذى تم 

 ، فثمة اتفاق عام اآلن بأنه ال)الحقيقى(الوصول للمعنى الصحيح  ن تفسير اإلنجيل يسعى إلىآا
، هذا على الرغم من أن آثيرًا من الفالسفة يرون أن بلوغ )الحقيقى(يوجد مثل هذا المعنى 

ويرى فيلسوف الهرمينوطيقا األلمانى هانز جورج جادامر، على سبيل . الحقيقة أمر ممكن
انظر آتابه الحقيقة (ممكن عبر وجود تراث مشترك ) الحقيقى(ن بلوغ ذلك المعنى المثال، أ

  .)٣٨٥()١٩٦٠والمنهج، الصادر عام 

وهكذا يكون قد اتضح لنا بكل جالء أن الدراسة المنظمة للتفسير تشكل فى معظمها 
والشك أن تأثيرها على البحث فلسفة العلوم االجتماعية، موضوعًا من موضوعات 

خدمة قضية فهم الثقافات األخرى،  إسهاماتهاوربما آان من أهم . ولوجى آان متنوعًاالسوسي
انطلقنا من رؤية وينش، على سبيل  فإذا ما. النسبية الثقافيةمن خالل اإلفادة من إمكانيات 

المثال، فيجب علينا أن نفهم الثقافة فى ضوء معانيها الخاصة، وعن طريق قوانينها الذاتية، 
وفى مقالة من مقاالته الكالسيكية . فرض عليها اإلطار المرجعى لثقافتنا الخاصةودون أن ن

، يرى وينش )٣٨٦(١٩٧٠عام )نشرت فى آتاب ويلسون، الرشد(، )حول فهم مجتمع بدائى(



 

  

أننا ال نستطيع أن نصل إلى حكم حول حقيقة أو طبيعة المعتقدات المرتبطة بالسحر داخل 
يعدو آونه اختالفًا بين  واألمر ال. العلم والعلماء داخل مجتمعنامجتمع األزاندى، بينما يوجد 
فالعلم أفضل بالنسبة : يعنى أفضلية أحدهما على اآلخر المجتمعين، وهو اختالف ال

وآل ما نستطيع فعله هو الفهم، . لمجتمعنا، آما أن السحر أفضل فى نظر مجتمع األزاندى
الظرف اإلنسانى العام، ألن آل مجتمع البد أن  وهو أمر اليتحقق إال من خالل االشتراك فى

  .يجد طريقة ما للتعامل مع األعضاء الجدد للجماعة، وفى العالقات الجنسية، وعند الموت

أما االتجاهات التى ترى أن البناء االجتماعى يوجد بشكل مستقل عن تصور األفراد لعالمهم 
  .تحتل مكانة مهمة، داخل هذه االتجاهات االجتماعى، فإن المشكلة المرتبطة بطبيعة الفهم ال

 Hermeneutics      التأويل

  .نظرية التأويل: انظر

 Decomposition of Labour  )بسبب التباين المهارى(تفكك القوى العاملة 

يشير هذا المصطلح إلى عملية التباين داخل الطبقة العاملة، للدرجة التى لم تعد فيها هذه 
ل أصبحت فئة متدرجة داخليًا بسب تباين مستوى المهارة بين الطبقة جماعة متجانسة، ب

الصراع : "ويمكن أن نجد صياغة مبكرة لهذه القضية فى دراسة دارندورف المعنونة. أفرادها
على الرغم من أن هذه  )٣٨٧(١٩٥٩، الصادرة عام "والصراع الطبقى فى المجتمع الصناعى

المعاصر، تجزؤ سوق العمل جدل الدائر حول القضية أضحت اليوم غائبة عن الساحة بسبب ال
والمدى الكبير الذى بلغه التقسيم الداخلى الذى حدث للبروليتاريا الصناعية داخل المجتمعات 

  ).خاصة الجدل الدائر حول ما يطلق عليه األرستقراطية العمالية(الرأسمالية 

 Instrumental Reason التفكير الذرائعى

  .النظرية النقدية: انظر

 Role Embracementتقبل الدور  

  .دور: انظر

 Progress      تقدم

آانت فكرة التقدم، بوصفه ازدياد المعرفة دقة وإحكامًا وتحسين نوعية الحياة، آانت 
وفى . بمثابة القوة الدافعة للحضارة الغربية طوال فترة امتدت إلى ثالثة قرون على األقل



 

  

نفس هذه الفكرة عن التطور،  -تقريبًا-ذه األرض أثناء القرن العشرين تبنت آل ثقافة على ه
مرادفين  والتحديثيعد مفهوما التنمية  العالم الثالثوفى بالد . مع بعض الفروق هنا وهناك

  .لمفهوم التقدم

إذ نجد . وتاريخ فكرة التقدم تاريخ معقد، بل إن معنى الكلمة نفسه محل خالفات جوهرية
إذا آان لدى فالسفة العصر الكالسيكى القديم أى توقع  العلماء المعاصرين يختلفون حول ما
تاريخ التقدم، الصادر : وقد عثر روبرت نيسبت فى آتابه. للتقدم بصورته الحديثة التى شهدناها

على بعض الشواهد التى تثبت أن فالسفة العصر الكالسيكى آان لديهم مثل  )٣٨٨(١٩٨٠عام 
ة فى نشأة الحضارات وانهيارها آانت أآثر شيوعًا ولكن النظريات الدوري. هذا التوقع فعًال

بكثير إبان العصر القديم، واستمرت باقية وقوية فى العصر الحديث بفضل بعض المفكرين 
وهناك إلى جانب ذلك تراث آخر . األعالم من أمثال مونتسكيو، وهلفيتيوس، وجيبون، وشبنجلر

آل التشاؤم، اليرى فى هذا التاريخ سوى من الفكر ينظر إلى التاريخ اإلنسانى نظرة متشائمة 
  .االنهيار من عصر ذهبى سابق آان موجودًا قبًال

وقد تطورت فكرة التاريخ العام الشامل للتقدم اإلنسانى خالل القرن الثامن عشر، وذلك فى 
ونجد لدى آانط . ثنايا أعمال آل من فولتير، وتيرجو، وهيردر، وآانط، وغيرهم من المفكرين

ملة ومتكاملة عن نوع إنسانى واحد يتحرك تجاه مثل أعلى لمجتمع مدنى شامل قائم فكرة مكت
  .على العدالة ومرتكز على الحد األقصى من الحرية الفردية للجميع

يوجد أدنى مبالغة فى القول بأن فالسفة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر آانوا  وال
فى النعيم الروحى، تحولت أفكار الناس إلى  وعندما خبت آمال الناس. مهووسين بفكرة التقدم

وتقوم فكرة القرن الثامن عشر . الحلم بالجنة على األرض، التى يمكن أن يحققها لهم التقدم
  :عن التقدم على خمسة عناصر أساسية

بالعناية اإللهية الرحيمة، وهى فكرة تنطوى على تفاؤل  )*(إيمان مذهب الربوبية  *
  .اإلنسانية والمصير اإلنسانى جوهرى بخصوص معنى الحياة

االعتقاد بأن التاريخ لم يكن آارثة أو دمارًا، ولكنه آان يتحرك عبر مراحل يمكن   *

                                                           
ديانات سماوية       ) *( اد ب ر اعتق اهللا بغي ان ب ى اإليم  مذهب الربوبية مذهب دينى يقوم فى معناه العام عل

ى             . منزلة دعو إل امن عشر ي رن الث ى مذهب فكرى شاع فى الق أما المذهب بمعناه الخاص فيشير إل
ة   اإليمان بدين طبيعى مبنى على العقل ال على الوحى، ويؤآد على مكارم األخالق والسلوآيات الطيب

  )المحرر(          .منكرًا تدخل الخالق فى نواميس الكون



 

  

  .التنبؤ بها وفق قوانين يمكن الوقوف عليها ومعرفتها

اإليمان باألجيال القادمة جميعًا وبقدرتها على تحقيق أمل التقدم وتكريم الرواد الذين   *
  . اردًاجعلوا ذلك أمرًا و

  .األهمية المرآزية للمعرفة بوصفها قوة دافعة للتقدم  *

  .اإليمان بقدرة اإلنسانية على بلوغ الكمال *

ونالحظ فى آل هذا نوعًا من الحنين الدينى القوى، وقد ذهب آثير من المؤرخين إلى 
ليست سوى صورة منعكسة للديانة  -وحتى الوقت الراهن-أن إيديولوجية التقدم برمتها 

انظر على سبيل المثال آتاب (العلمانية محل الجنة الموعودة  اليوتوبياسيحية، حيث حلت الم
  )٣٨٩()١٩٣٢جنة فالسفة القرن الثامن عشر، الصادر عام : بيكر

ومع أن الثورة الفرنسية آانت بمثابة نكسة لفلسفة القرن الثامن عشر المتفائلة، إال إن 
ك العناصر الخمسة قد استمرا ووصال إلى القرن اثنين من العناصر العلمانية من بين تل

األهمية المرآزية : التاسع عشر، محدثين آثارا آان لها وقع الزلزال، وهذان العنصران هما
ثم سان سيمون، وقد استطاع . للمعرفة، والبحث عن القوانين التى تحكم حرآة التاريخ

ة آانط عن التاريخ على وجه الخصوص، أن يربط هذين العنصرين برؤي آونتأوجست 
فقد . فيما بعد اإلنسانى الشامل، ويخلقا نظرية فى التقدم أثرت تأثيرًا هائًال على الفكر اإلنسانى

أن اإلنسانية نشأت وتطورت من خالل تطورالعقل اإلنسانى، وأن التاريخ ذهب آونت إلى 
والمرحلة . نىاإلنسانى يمكن تقسيمه إلى ثالث مراحل متميزة تبعا لمستوى الفهم اإلنسا

األولى هى المرحلة الالهوتية التى آانت تتميز باألفكار والمعتقدات البدائية التى تنتمى إلى 
التى ذهب آونت إلى أنها قد انتهت (ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الميتافيزيقية . دين األنيميزم

أما المرحلة . يدالتى خلفت لنا أديانًا أآثر تقدما وأآثر ميًال إلى التجر) لتوها فى عصره
الوضعية اآلخذة فى الظهور فتمثل عصرًا سمته األساسية هى العلم والفكر الرشيد، ومن 

ومع أن نظرية آونت قد . شأنها أن تخلق أفكارًا يوتيوبية تتصل بتحقيق الجنة على األرض
تعرضت للنقد فى عصره، ومازالت تتعرض للنقد حتى اآلن، إال أنها دخلت الضمير الغربى 

  .)*(وأصبح نموذجها العلمى العقلى هو النموذج اإلنسانى بمعنى الكلمة. الفعلب

                                                           
ة فى  انظر عرضًا آلراء أوجست آونت ) *( اع     : باللغة العربي م االجتم ة عل وال تيماشيف، نظري .. نيق

ات       كندرية، طبع ة، اإلس ة الجامعي الؤه، دار المعرف وده وزم ود ع ة محم ا، ترجم ا وتطوره طبيعته
  )المحرر(                .٦٥-٤٣متعددة، ص ص 



 

  

إلى نظرية التقدم من تراث فلسفى مختلف عن ذلك تمام  مارآس وقد دخل آارل 
ا آذلك من مصادر التأثير على االختالف، وإن آان من شبه المؤآد أن آونت وسان سيمون آان

تجريد فى التاريخ ترى أن الروح اإلنسانية تتجه نحو الفهم الفائقة ال هيجلوآانت نظرية . فكرة
ثم جاء مارآس وأسس هذه الرؤية على صعيد الواقع بربط التقدم . الكامل للذات وللعالم

) المثالية(بأن الحالة اليوتوبية  المادية التاريخيةوتنبأت نظريته فى . بالصراعات االقتصادية
  .)*(ر األآيد للقوانين االقتصاديةبفعل التأثي سوف تتحقق - وهى الشيوعية- النهائية 

االجتماعية مثًال آخر يوضح لنا آيف الداروينية عن سبنسر وتعد نظرية هربرت 
ولقد آانت الداروينية االجتماعية أآثر رواجًا . آان القرن التاسع عشر مأخوذًا بفكرة التقدم

نمو وازدياد تعقد المجتمعات، فقد ربطت التقدم ب. فى الواليات المتحدة منها فى أوروبا
وخاصة باآللية الطبيعية التى تضمن البقاء لألصالح، والتى اعتقد سبنسر أنها يمكن أن تخلق 

  .)*(أفضل مجتمع على االطالق، لو أتيحت لها الفرصة لتفعل فعلها

ويمكن القول أن نظريات التقدم قد سارت فى غالبية القرن العشرين على نفس النهج 
وقدم علم . متفائلة، ورشيدة، وذات طابع مادى متنام: ت عليه فى القرن التاسع عشرالذى سار

االجتماع إسهامه فى هذا الموضوع فى الصورة المبكرة للنظرية الوظيفية، ثم فى نظرية 
واللتان تنبئتا بقدوم مجتمع المستقبل القائم على التناغم، والرفاهية مجتمع مابعد الصناعة، 

ولكن يبدو أن فكرة التقدم بدأت تتداعى وتفقد بريقها مع نهايات القرن . لعلمالمستندة إلى ا
حيث أن الفلسفات اليوتوبية الكبرى قد دمرت نفسها بنفسها، ودفعت اإلنسانية فى . العشرين

ولم يخلق العلم يوتوبيا أخالقية بالنسبة للجانب األآبر من البشر، وبدا لنا . ذلك ثمنًا باهظًا
  .ستقبل ملفوف بالشكوك واألخطار البيئيةاآلن أن الم

  Rating, Rating Scales تقدير، مقاييس التقدير

تتطلب مقاييس التقدير من المبحثين أن يصدروا حكمًا مطلقًا، مثلما يحدث عندما يطلب 
وبنفس الطريقة يطلب من . جامعى أن يقيم إنجازات الطالب طبقًا للتميز الفكرىمن أستاذ 

                                                           
ى) *( ارآس ف ارل م ًا آلراء آ ر عرض اع: انظ م االجتم ة عل يف، نظري وال تيماش ا .. نيق طبيعته
ابق، ص ص    و ع الس س المرج ا، نف اً . ٨٨-٨٥تطوره ر أيض م   : وانظ زر، رواد عل ورج ريت ج

ة   وهرى، دار المعرف د الج راف محم الؤه بإش دالجواد وزم ف عب طفى خل ة مص اع، ترجم االجتم
  )المحرر(        .١٥٤-٨٧الجامعية، اإلسكندرية، طبعات متعددة، ص ص 

ره، ص  عن هربرت سبنسر يجد القارئ عرضًا مفصًال عند ) *( نيقوال تيماشيف، المرجع السابق ذآ
  )المحرر(  .، وآذلك جورج رتيزر، المرجع الذى سبق ذآره أيضًا٧٩-٦٣ص 



 

  

لبحث السوسيولوجى أن يحددوا المكانة االجتماعية لمهن مختلفة على مقياس المبحوثين فى ا
، أو أن يعبروا عن مدى حماسهم أو عدم حماسهم لمجموعة )مثًال بين واحد وعشرة(درجات 

يتراوح بين الحماس أو التأييد ) من خمس نقاط مثًال(من السياسات الحكومية على مقياس 
مع درجات تقدير وسيطة (ة التامة على الطرف اآلخر الكامل فى أحد طرفيه، والمعارض

انظر "). المعارضة إلى حد ما"، "عدم االهتمام"، "التأييد إلى حد ما"بينهما تتراوح بين 
  .مقياس ليكرت، وترتيب: أيضًا

  تقدير نوعية الحياة على أساس أمد الحياة  

Quality Adjusted Life Years (QALYs) 

فى اقتصاديات الصحة، يقوم على إدماج تقدير نوعية الحياة مقياس طوره المتخصصون 
والهدف من ذلك المقياس تسهيل عملية تخصيص الموارد . فى تقدير أمد الحياة المتوقع

من خالل تقديم مقياس واحد للقيمة المتوقعة من وراء أى تدخل تحليل التكلفة والعائد، باستخدام 
اسها هنا على نحو ضيق، وذلك على أساس الحراك ومع ذلك فإن نوعية الحياة يتم قي. طبى

  .المكانى وعدم الرضا، ومن ثم فإن تقييمات التدخل تأتى محدودة بنفس القدر حتمًا

 Commodity Fetishism  )فتشية السلع(تقديس السلع 

هذه الفكرة فى وقت مبكر من حياته فى الجزء األول من آتابه  مارآسطور آارل 
وتعد القيمة االستعمالية  .االستعمالية، والقيمة التبادلية يز بين القيمةحينما م رأس المال، 

أما القيمة التبادلية فتعنى بالعائد المتوقع عند مبادلة . حكما على مدى فائدة شئ أو موضوع ما
والنقود هى الوسيط فى عملية التبادل، حيث تدخل . هذا الشئ أو الموضوع فى السوق

لمتساوية فى عالقات متكافئة ببعضها البعض، فعلى سبيل المثال يمكن األشياء المختلفة غير ا
وتعتمد القيم . أن يساوى ثمن وجبة فى أحد المطاعم ثمن أربعة آتب مطبوعة طباعة شعبية

 تقسيمويقودنا هذا بدوره إلى . التبادلية على معدل وقت العمل الفعلى المطلوب إلنتاج األشياء
غير أن هذه . الرأسمالىالعتماد المتبادل المعقدة فى المجتمع االجتماعى وعالقات ا العمل

الذين ال يرون السوق، تكون واضحة للمشترآين فى عمليات التبادل فى  العالقات المعقدة ال
بصورة خاطئة (ومن ثم فهم ينظرون . بين هذه السلع) أى السعر(سوى نتاج هذه العالقات 
قات على أنها مستقلة، وأنها حاآمة وليست معتمدة إلى هذه العال) ولكنها مالئمة ألهدافهم

وعندما يعم . على تقسيم العمل االجتماعى، وإلى العالقات التى تنشئها بين المنتجين المختلفين
هذا الوهم يصبح نوعًا من تقديس السلع الذى تعرض مارآس لنقده فى االقتصاديات 



 

  

بارها خاصية جوهرية آامنة فى السلع البورجوازية التى نظرت إلى القيمة االقتصادية باعت
  .مثل قيمتها االستعمالية

وهكذا تتحول السلعة إلى شئ مقدس، بمعنى أنها تصبح مزودة بقوى البشر، بحيث 
هذه  لوآاتشوقد طور جورج . يبدو أن ما يحدث لنا يتوقف على حالة السوق وحرآته

برات اإلنسانية أصبحت تفهم النظرية لتتضمن فكرة التجسيد، بمعنى أن آل العالقات والخ
وتقديس السلع هو أحد جوانب تحليل . باعتبارها سلعًا، وأصبحنا نتعامل معها آأشياء

اإليديولوجيا فى المجتمعات الرأسمالية، حيث تكون العالقات األساسية الحقيقة محجوبة عن 
  .إدارآنا، ونبنى فهمنا للعالم من خالل ما يبدو لنا فى الظاهر فقط

 Coleman Reportولمان   تقرير آ

: بعنوان ١٩٦٦يات المتحدة فى عام دراسة مهمة ومثيرة للجدل نشرتها حكومة الوال
وقد شارك فى آتابه تلك الدراسة مجموعة من العلماء واعتمدوا فى . تكافؤ الفرص التعليمية 

يانات ضمت العينة القومية التى جمعت منها الب(تأليفها على مسح مفصل للفرص التعليمية 
واستندت تلك . )ين فى أآثر من ثالثة آالف مدرسةمن الطالب والمدرس ٦٥٠٫٠٠٠حوالى 

وتمت تحت إشراف عالم  )١-٣٨٩(،١٩٦٤الدراسة إلى قانون الحقوق المدنية الذى صدر عام 
البحوث التطبيقية، وآانت تلك الدراسة معلما هاما من معالم . آولماناالجتماع جيمس 
لدراسات االجتماعية العلمية التى آلف الكونجرس الباحثين بإجرائها لكى لكونها من أوائل ا

تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم، وآانت قد سبقتها البحوث االجتماعية التى 
ويرجع إلى التصميم البحثى الذى تبنته . أجريت على الجيش خالل الحرب العالمية الثانية 

يير االتجاه العام للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم، بحيث تلك الدراسة الفضل فى تغ
وقد أسهمت نتائج تلك . أصبحت تحذو حذوها أغلب البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد

الدراسة فى صياغة سياسة محاربة الفصل العنصرى داخل المدارس طوال الفترة الطويلة 
  .التى أعقبت نشر التقرير 

ينبغى أن  تكافؤ الفرصبمقدمة مبتكرة ولكنها خالفية مؤداها أن وقد بدأت الدراسة 
وليس من خالل المساواة فى ) أو المخرجات(يتحدد من خالل المساواة فى النتيجة 

ولذلك لم يكتف الباحثون بجمع بيانات عن الموارد التعليمية المتاحة لجماعات . المدخالت
آما يتضح على سبيل المثال فى (تعليمى للتالميذ األطفال المختلفة، وإنما آذلك عن اإلنجاز ال

ومن خالل ذلك أمكن ألول مرة اإلجابة بشكل علمى دقيق على السؤال ). نتائجهم الدراسية
إلى أى مدى، وعلى أى نحو استطاعت المدرسة أن تتغلب على األشكال المختلفة : الذى يقول



 

  

وقد . ء بها األطفال إلى المدرسةالتى جا) خاصة تلك المرتبطة بالعرق(من عدم المساواة 
أوضح . إليها البحث آانت نتيجة من شقين أوضح آولمان فيما بعد أن أهم النتائج التى توصل

آما يتضح فى المقاييس المألوفة مثل معدل (الشق األول أن التباين فى مستوى المدرسة 
 ترتبط ارتباطا آبيرا ال) اإلنفاق على التلميذ، وحجم مكتبة المدرسة، وما إليها من معايير

بمستويات اإلنجاز التعليمى، إذا ما قارنا بين التالميذ الذين ينتمون إلى بيئات اجتماعية 
دلت الفروق فى الخلفيات األسرية للتالميذ، . (متماثلة ويدرسون فى مدارس متباينة المستوى

ا الشق الثانى فقد أوضح أم). عند مقارنتها ببعضها، أن هناك ارتباطا آبيرا باإلنجاز التعليمى
وإن بدرجة -أن اإلنجاز التعليمى للتلميذ لم يرتبط فقط بخلفيته األسرية، وإنما ارتبط آذلك 

وقد آانت لتلك النتائج آثارها الواضحة . بخلفيات التالميذ اآلخرين فى نفس المدرسة -أقل
و عن طريق فمن الممكن تحقيق تكافؤ الفرص على أفضل نح :الهندسة االجتماعيةعلى 

مثال عن (داخل المدارس ) العنصرى(االستراتيجيات التى تستهدف القضاء على الفصل 
آما تحدت تلك ). إلى المدرسة بنفس السيارة -عنصريا-طريق توصيل الفئات المختلفة 

للمجتمع ) رئيس الواليات المتحدة آنذاك(النتائج بندا رئيسيا من بنود رؤية ليندون جونسون 
و البند الذى يرى أن زيادة اإلنفاق على التعليم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم صور العظيم، وه

  .العجز االجتماعى

ولقد أصبح ذلك التقرير محور جدل واسع سواء فى دوائر الباحثين األآاديميين أو على 
وقد أساء الكثيرون تفسيره بالقول بأنه يثبت أن . مسرح الحياة السياسية امتد لسنوات طويلة 

ومما يدعو إلى ". وإنما المهم هو األسرة) فى التعليم الجيد(لمدارس ليست هى األمر المهم ا"
السخرية فعال أن بعض الدراسات التى أجراها آولمان نفسه بعد ذلك استهدفت الوقوف على 
سمات ومالمح المدارس التى يتوقف عليها جودة التعليم، لكى يدعم من تأثير المدرسة 

االنجاز التعليمى فى : نشرتا فى(من هذا ما ذهب إليه فى دراستين له . األسرةبالنسبة لتأثير 
 )٢-٣٨٩()١٩٨٧، وأثر المجتمع المحلى، ونشرت عام ١٩٨٢المدارس الثانوية، ونشرت عام 

أن اإلنجاز التعليمى  -بعد تثبيت أثر الخلفية االجتماعية وغيرها من المؤثرات-أنه اتضح 
يكية الخاصة آان أفضل من إنجاز تالميذ المدارس األخرى، وذلك لتالميذ المدارس الكاثول

بسبب ارتفاع المستوى العلمى المطلوب تحصيله وشدة معايير االنضباط داخل ذلك النوع من 
وقد . المدارس، وبسبب أنواع األسر والمجتمعات المحلية التى ينتمى إليها أولئك التالميذ

  .رأس المال االجتماعىلعوامل تحت عنوان ناقش آولمان تلك الفئة الثانية من ا

ومن الالفت للنظر فعال أنه برغم القيود الزمنية التى عمل فى ظلها آولمان وزمالؤه، 



 

  

والموضوعات المحدودة التى ألزمته بها مجموعة الموظفين الحكوميين الذين آانوا يتابعون 
فيما عدا نتيجة  -قد صمدت  الدراسة، فإن جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها آولمان

بعد جيش من العلماء  أمام عمليات الفحص والتمحيص التى قام بها فيما -واحدة 
من هذا، على سبيل المثال، تشكيل مجموعة من آبار العلماء االجتماعيين ومن  .االجتماعيين

قرير المتخصصين فى اإلحصاء االجتماعى حلقة دراسية من أساتذة جامعة هارفارد لدراسة ت
وظل أفراد تلك المجموعة يتقابلون لمدة عام آامل من أجل هدف واحد هو التحقق . آولمان 

وقد أوضح التحليل . من صحة النتائج األصلية للتقرير عن طريق إعادة تحليل البيانات 
قد أدى إلى اإليحاء بوجود دليل على تأثير  الترميز البعدى للنتائج أن خطأ معينا فى عملية 

وهو خطأ سئ الحظ بشكل . بدرجة تفوق الحقيقة  -على االنجاز التعليمى -ت الرفاق جماعا
هائل ألن تلك النتيجة بالذات آثيرا ما استخدمت لدعم سياسات التكامل المقصود واإلجبارى 
بين مجموعات التالميذ وجمعهم فى سيارات مدرسية واحدة، باعتبار ذلك هو الوسيلة الفعالة 

  .العنصرى ووضع حد له، ولتحسين اإلنجاز التعليمى للتالميذ السود  لالفصللقضاء على 

ويجد القارئ تلخيصا ممتازا وتقييما لتقرير آولمان، مع عرض للبحوث التى تلته فى 
جيمس ): محرر(والمنشور فى آتاب آالرك " إسهامات آولمان فى التعليم"المقال المعنون 

  .)٣-٣٨٩(١٩٩٦آولمان، المنشور عام 

 Moynihan Report ر موينيهانتقري

قضية تستدعى : األسرة الزنجية: يطلق هذا االسم عادة على المجلد الذى يحمل عنوان
وهو من . )٤- ٣٨٩(١٩٦٥تدخال قوميا، ونشرته وزارة العمل فى حكومة الواليات المتحدة عام 

  . تأليف العالم االجتماعى ورجل السياسة األمريكى دانيل موينيهان

وينيهان فى هذا المجلد نتائج البحوث التى آانت معروفة فى ذلك الوقت وقد جمع م
فى الواليات المتحدة، وإن آان نقاده قد زعموا فيما بعد  الفقرعن ) والسوسيولوجية أساسا(

ويبدو من عرض موينيهان أنه يلقى مسئولية الفقر على ضحايا . أن هذا التجميع آان انتقائيا
تخضع لنظام  -وخاصة ثقافة السود -" الثقافة الفرعية للطبقة الدنيا"أن الفقر أنفسهم، ألنه قيل 

سلطة األم، وتتسم بعجز الذآور، والفشل فى التعليم، وانتشار الجريمة، واالنحراف، وإدمان 
وفى . وعزا آل تلك السمات السلبية فى النهاية إلى تفكك البناء األسرى وتداعيه. المخدرات

فهى . أساس تدهور نسيج المجتمع الزنجى هو تدهور األسرة الزنجيةو: " هذا يقول التقرير
أما األسرة البيضاء فقد ... للمجتمع الزنجى فى الوقت الحالى مصدر الضعف األساسى

فى . استطاعت أن تحقق درجة عالية من االستقرار، ونجحت فى الحفاظ على هذا االستقرار



 

  

الدنيا يعانى من عدم االستقرار الشديد، ويكاد مقابل ذلك نجد البناء األسرى لزنوج الطبقة 
: وذهب موينهيان إلى أنه". يصل إلى حد االنهيار الكامل فى آثير من المدن األمريكية

  ".طالما استمر هذا الوضع، فسوف تستمر دورة الفقر والتخلف تكرر نفسها باستمرار"

دد فيه أهدافا جديدة لسياسة وقد اتخذ هذا التقرير رآيزة لخطاب ألقاه الرئيس األمريكى وح
آما أثار نقاشا سياسيا عاما فى البالد، واستثار عددا من ردود الفعل النقدية . الحكومة الفيدرالية

من جانب األآاديميين وغيرهم، وأصبح موضوعا بارزا فى حرآة الحقوق المدنية وفى 
أخرى آما طرحت من وقد ثارت آثير من تلك المناقشات مرة . المناقشات التى دارت حولها

ودوائر الحرمان، جديد عديد من قضايا هذا التقرير، خاصة تلك التى تتصل بثقافة الفقر 
ويمكن للقارئ أن يقف على تحليل . الطبقة الدنياواالعتماد على مساعدات الرعاية، ومفهوم 

رية فى للتقرير وتقويم لدوره فى صياغة السياسة العامة األمريكية وتوجيه العالقات العنص
  )٥- ٣٨٩(. ١٩٦٨الثقافة والفقر الصادر عام : المجتمع األمريكى فى مؤلف تشارلز فالنتين

 Division of Labour تقسيم العمل

ويشير إلى أى تنظيم . يمثل هذا المصطلح واحدًا من أقدم المفاهيم فى العلوم االجتماعية
. شطة المختلفة، ولكن المتكاملةتعاون بين أفراد أو جماعات فى أداء عدد من األن مستقر، أو

الكالسيكى، الذى آان  االقتصاد السياسىوآان أول استخدام لهذا المفهوم وأآثرها شهرة فى 
أن تقسيم العمل اإلنتاجى من شأنه أن يؤدى سميث ففى رأى آدم . بداية لعلم االقتصاد الحديث

لحر، إذا ما تحرر من القيود ا السوقويعمل . إلى تزايد وتعاظم قدرة المجتمع على خلق ثروته
الحكومية أو القواعد اإلدارية، على تشجيع المنتجين على التخصص فى األنشطة التى تكون لهم 

وبفضل هذا التخصص يستفيد هؤالء المنتجون من قدر أعظم من هذه . فيها مزايا طبيعية
نفس الوقت فإن يد  وفى. المهارة، واستخدام أآثر آفاءة للمواد الخام، والوقت، ومن الميكنة

، )أى عديمى الكفاءة(المنافسة الخفية تنزل العقاب بالمنتجين الذين لم يتخصصوا بالقدر الكافى 
  .للسلع والخدمات) أى الرشيد(المتبصر التبادل وتشجيع 

فاالقتصاديون يؤآدون على . ومع ذلك، فهناك عدة مبادئ مختلفة للتخصص
نظرية التنظيم أما . لمنتجات بالنظر إلى تكاليف اإلنتاجالتخصص تبعًا لإلنتاجية، أو لكمية ا

فقد أدرآت منذ أمد بعيد أن المعايير المتصارعة تحكم فى الواقع تقسيم األعمال، حتى 
، أو التحكم )أى الكفاءة النفسية(والشك أن اعتبارات الصحة العقلية للعامل . اإلنتاجية منها

هى التى تقيد فى الواقع اإلغراق فى ) ماعيةالكفاءة االجت(فى االضطرابات الصناعية 
أما خارج اإلطار التنظيمى لإلنتاج، فقد يرتبط التخصص ببعض . التخصص المفصل



 

  

ر الكمية لإلنتاج يالمعايير النوعية أو الكيفية التى من شأنها أن تؤدى إلى تراجع نسبى للمعاي
آما درس علماء الجغرافيا ). يمنجد على سبيل المثال فى ميدانى الطب أو التعل على نحو ما(

  .االجتماعية التقسيم المكانى لألنشطة والقوة بين األقاليم والمواقع المختلفة

فإذا آان علماء االقتصاد السياسى األوائل قد . ويعد التعاون فى ذاته مفهومًا إشكاليًا
ى وحده لكى يكف) التنافس فى السوق بين أفراد يتسمون بالرشد(افترضوا أن العامل الواحد 

إال أنهم قد أدرآوا . ينسق بين األنشطة المختلفة بما يحقق أقصى قدر من المصلحة العامة
أيضًا أن تقسيم العمل يمكن أن يتحقق على عدة مستويات، بين مختلف قطاعات االقتصاد، أو 

 وباإلضافة إلى ذلك أضاف علم االجتماع. بين المهن المختلفة، أو بين شتى أنواع األعمال
الكالسيكى فكرة أن المجتمعات الحديثة آكل تتسم بنوع مكثف من تقسيم العمل، ينطوى على 

فاتساع المنافسة فى . التخصص واالعتماد المتبادل بين آافة النظم والعمليات االجتماعية
يكفى وحده لتفسير عمليات التنسيق  السوق، التى تعد فى ذاتها مثيرة للشقاق والخالف، ال

  .ا المجتمعات الحديثةالتى تشهده

وعلى الرغم من الفروق العديدة فى الرأى بين الرواد األوائل لعلم االجتماع، إال أن 
، القوةالموضوع الذى اتفقوا حوله جميعًا، هو أن تقسيم العمل يتحقق ويستمر بفعل عالقات 

مثال، إلى على سبيل ال مارآس فقد ذهب آارل . والتنظيم األخالقى للمجتمعواإليديولوجيا، 
أن عمليات السوق تعبر عن التقسيم األساسى للقوة الطبقية الذى يميز المرآب االجتماعى 

فالطبقة تحدث تشويها جسيما . االقتصادى آكل ويشمل فى داخله األنشطة واألفعال الفردية
لتقسيم العمل يجعله يختلف عما آان يمكن أن يحدث بشكل طبيعى بين المنتجين األفراد 

فالعالقات العدائية فى عالم اإلنتاج تستمد جذورها فى المقام . لين والمتساويين تقريبًاالمنعز
األول من عملية تقسيم العمل، بسبب تفاوت الفرص فى التبادل، وما يترتب عليه من اعتماد 

ومن ثم، فإن الشكل الذى يستقر من تقسيم العمل فى أى عصر من . الضعفاء على األقوياء
يعكس الصراع حول توزيع فائض اإلنتاج بين المالكين وغير المالكين لوسائل العصور إنما 

  .اإلنتاج

فالفائدة الرئيسية لنظام تقسيم العمل تتمثل فى آثاره  دورآايم أما بالنسبة إلميل 
األخالقية، أى تأثيره على التضامن االجتماعى، الذى يجب أن يقيد األنانية لدى الفرد، وقسوة 

وعلى الرغم من أن المؤرخين واألنثروبولوجيين قد تشككوا فى فكرة . الزائدة القلب والحرية
إال أن دورآايم . أن المجتمعات السابقة على العصر الحديث لم تعرف نظام تقسيم العمل

أوضح أن تكامل المجتمعات التقليدية إنما يرجع إلى ما أسماه التضامن اآللى، الذى يتدعم 



 

  

وهكذا نجد أن األفراد . رفية المشترآة بين أفراد القبيلة أو العشيرةبفعل القيم والرموز المع
أما المجتمعات الحديثة فيرى دورآايم أنها . والنظم يتسمون بالتجانس وعدم االختالف نسبيًا

تتطلب وجود ما أسماه التضامن العضوى، الذى فى إطاره تؤآد المعتقدات والقيم الوجود 
. صية لدى األفراد، وتنوع األنشطة التى تؤديها سائر النظمالفردى، وتشجع المواهب التخص

ولكن على الرغم من أن تقسيم العمل االقتصادى قد يخلق أسلوبًا معينًا فى الحياة، إال أن 
السوق غير المنظم من شأنه أن يؤدى إلى تخفيف القيود على الرغبات الفردية، ويهدد 

وهذا التقسيم الشاذ للعمل هو . شاذة من تقسيم العملاالجتماعية، ويخلق أشكاًال  الثقةاستقرار 
وتقسيم العمل الالمعيارية، ) األنومى(أساس المفهوم الشهير الذى عرضه دورآايم وهو 

ولكن من المؤآد أن تحقيق التضامن العضوى . القهرى المرتبط بالصراع الطبقى والسياسى
لى نظم التوريث وغيرها من العقود غير وقيودًا قانونية ع. بشكل آامل يتطلب تعليمًا مالئمًا

العادلة، آما يتطلب مؤسسات وسيطة تعمل على تكامل األفراد فى إطار الحياة المهنية 
  .والصناعية

فإنه يمكن القول أن تقسيم فيبلن، وتورشتاين إنجلز وباستثناء مالحظات فردريك 
رواد المؤسسين لعلم لم يحظ إال باهتمام عابر من قبل ال النوعالعمل حسب الجنس أو 

يعد أقدم نموذج لتقسيم األنشطة االجتماعية  نظام سلطة األبومع ذلك نجد أن . االجتماع
فمعظم المجتمعات تأخذ بنظام واسع لتقسيم العمل بين الرجل . بطريقة قهرية أو استغاللية

ة للعمل والمرأة من ناحية وظائفهما االجتماعية والدينية والسياسية، وبصفة خاصة بالنسب
الذى يؤديه آل منهما، أما فى مجال العمل المأجور فتعرف هذه الظاهرة باسم الفصل 

سوق المهنى، وهو أوضح وأقوى بكثير من نظام الفصل على أساس العنصر أو الدين فى 
. آما جرت العادة أن يميز الدارسون بين التمييز أو الفصل المهنى الرأسى واألفقى. العمل

: مهنى األفقى عندما يمارس آل من الرجل والمرأة أنماطًا مختلفة من العملوينشأ الفصل ال
يشغلها  ففى المجتمعات الصناعية نجد أن الوظائف التى تتطلب قوة عضلية شديدة غالبًا ما

أما الفصل . فى حين تترآز وظائف المرأة داخل مجال خدمات الرعاية االجتماعية. الرجال
األعلى احتكارًا شبه آامل، المكانة يحتكر الرجال المهن ذات  المهنى الرأسى فيظهر حينما

وهى المهن التى تمنحهم سلطة أآبر ومكافآت أآثر، هذا فى الوقت الذى تترآز فيه النساء فى 
ونالحظ أنه حتى المجتمعات التى ). يحدث عكس ذلك أبدًا وال(الوظائف ذات المكانة األدنى 

ماعية على استئصال التمييز المهنى األفقى، مازالت تشهد عملت فيها سياسات المساواة االجت
  .درجة عالية من التمييز المهنى الرأسى حتى اآلن



 

  

ولقد اعتمدت التحليالت النسوية الحديثة على التفسيرات المستندة إلى القوة وإلى 
والتى تكاد تكون منتشرة فى آل (األخالق فى إلقاء الضوء على أشكال التمييز البغيضة 

بين العمل االجتماعى والوضع االجتماعى للرجال والنساء، وأشكال تقسيم العمل ) تمعمج
فالتفاوت فى القوة الواضح فى نظام اإلنتاج الصناعى . حسب النوع فى المجتمعات الصناعية

منذ أمد بعيد، يقال أنه يرجع إلى عزل المرأة داخل البيت واستغاللها فى العمل المنزلى غير 
الحظ أن أشكال عدم المساواة فى األجور والمستمرة منذ عهد بعيد، وآذلك وي. المأجور

تجزؤ أسواق العمل إلى مجاالت لعمل المرأة وأخرى لعمل الرجل التتراجع إال بمعدالت 
التى تتجسد فى إيديولوجيات ) المعنوى(والمسئول عن ذلك عمليات الضبط األخالقى . بطيئة

، وواجبات األمومة، وربما آذلك الفروق الطبيعية بين األسرة، وأساطير الحب الرومانسى
. لألوالد والبنات تشجعها وتؤآدها حتى اليومالتنشئة االجتماعية الجنسين التى مازالت 

الطبيعية، فما زالت المرأة فى أغلب  الحقوقوبرغم المذاهب الفكرية الحديثة التى تدعو إلى 
من الضمانات القانونية والسياسية التى محرومة ) حتى عهد قريب على األقل(األحوال 

اعتبرها دورآايم شرطًا ضروريًا إذا آان لتقسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق التضامن 
الحرمان، التمييز، تفرقة، تقسيم العمل المنزلى، تجزؤ سوق : انظر أيضا مواد. العضوى

  .العمل، النظام االجتماعى

 International Division of Labour تقسيم العمل الدولى

يقصد بهذا المصطلح تخصص بلدان معينة فى فروع بعينها من اإلنتاج، سواء تم ذلك 
ويوحى هذا . فى صورة منتجات معينة أو فى صورة أجزاء بعينها من العملية اإلنتاجية

وحدث األمر نفسه (والعمليات اإلنتاجية على المستوى العالمى األسواق المفهوم أن انتشار 
وعلى حين . قد خلق تمايزات مضطردة داخل النشاط االقتصادى) ديات معينة فعالفى اقتصا

يحقق فائدة متبادلة لتلك المجاالت  تقسيم العملأن االقتصاد الكالسيكى آان يرى أن 
، نجد أن التحليالت البديلة لتقسيم العمل الدولى تؤآد )االقتصادى(المتخصصة فى النشاط 

لذا نجد أن العمل الذى قام به . ة الصارمة التى ولدها تقسيم العملعلى الالمساواة والهيرارآي
، )٣٩٠(١٩٨٠تقسيم العمل الدولى الجديد، الصادر عام : فولكر فروبل وزمالؤه والمعنون

أواخر  العالم الثالثوتناولوا فيه بالتحليل عمليات التصنيع التى تمت فى بعض بالد 
أدى إلى خلق طبقة عاملة جديدة ) الجديد(مل الدولى السبعينيات، قد أوضح آيف أن تقسيم الع

تعمل بأجور منخفضة وفى ظروف متدنية على خطوط التجميع ) معظمها من النساء(
بمجتمع مابعد وترى بعض النظريات والدراسات الخاصة . الكهربائية الحديثة وغيرها



 

  

ه اإليكولوجية أن الجانب األعظم من النشاط الصناعى، خاصة ما يتصل بجوانب الصناعة
: انظر أيضا. المدمرة وعناصره متدنية الكفاءة، قد انتقلت إلى البلدان النامية والمتوسطة النمو

  .تجزؤ سوق العمل

 Domestic Division of Labour تقسيم العمل المنزلى

ومع . يعنى تقسيم المهام، واألدوار، والواجبات التى تؤّدى داخل وحدة المعيشة
الرسمية، بدأ علماء االجتماع إمعان النظر فى العمالة يد للمرأة المتزوجة فى االنخراط المتزا

العمليات التى آانت تربط بين البيت ومكان العمل، بما فى ذلك التساؤل عما إذا آان 
االنخراط المتزايد للمرأة فى العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة التقسيم السابق لألدوار 

وقد تولد فى ثنايا اإلجابة على هذا . العمل المنزلىأسلوب تنظيم و" التقليدية"المنزلية 
  .التساؤل تراث نظرى وإمبيريقى هائل خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا

آتلك التى قدمها مايكل (حاولت بعض الدراسات المبكرة التشكيك فى الرؤية المتفائلة 
لة، المنشورة عام األسرة المتماث: يونج وبيتر ويلموت فى دراستهما المعنونة

قد ازداد  -خاصة فى الطبقات الوسطى-التى تذهب إلى أن الزوج والزوجة )٣٩١()١٩٧٣
للحصول على ) ومن ثم المنفصلة إلى حد آبير(اشتراآهما فى تحمل أعباء المهام المكملة 

أزواج "فى آتابهما (وولف . دونالدوهكذا اآتشف روبرت بالد و. البيتاألجر وإدارة 
أنه اتضح من دراسة عينة آبيرة من أسر مدينة ) )٣٩٢(١٩٦٠المنشورة عام " وزوجات

فالرجال مازالوا : ديترويت أن التمييز الجنسى فى أداء األعمال المنزلية لم يلحقه تغير يذآر
، بينما تقوم النساء "استعداد لألداء الميكانيكى"يؤدون األعمال الخارجية التى تحتاج إلى 

، "سوسيولوجيا العمل المنزلى"وقد توصل آل من آن أوآلى فى آتابها . ىالعمل المنزلبأداء 
الصادر " الزوجان فى الطبقى الوسطى"، وستيفان إدجل فى آتابه )٣٩٣(١٩٧٤الصادر عام 

زيجات وقد أثارت بحوث رونا وروبرت رابو بورت عن . ، إلى نتائج مماثلة)٣٩٤(١٩٨٠عام 
الذى تتعرض له المرأة، وهو الصراع الذى  ع الدوربصرااالهتمام  السلك المهنى الثنائى

يتمثل فى تحملها المسئولية األولى عن العمل " عبئًا مزدوجًا"آثيرًا مايؤدى إلى تحملها 
  .المنزلى التقليدى، فضال عن االلتزام بممارسة وظيفة بأجر

لية أما الدراسات األحدث فقد سجلت بتفصيل أآبر إلى أى مدى ماتزال األعباء المنز
وتقدم ليديا موريس تلخيصًا ممتازًا لنتائج هذا . التى تسند تقليديًا إلى المرأة دون تغير يذآر

فبعد . )٣٩٥(١٩٩٠، الصادر عام "أعمال الوحدة المعيشية"الكم الهائل من البحوث فى آتابها 
نية قد أن استعرضت النتائج المتوفرة حتى اآلن، انتهت إلى أن الدراسات األمريكية والبريطا



 

  

أن النساء، بما فيهن العامالت بأجر، مازلن يتحملن : توصلت إلى نتائج متوازية، ومن أهمها
فى مشارآة الرجال فى ) المتواضعة(العبء الرئيسى فى العمل المنزلى، وأن الزيادة 

تقابل الزيادة فى أعداد النساء العامالت، وأن عمل النساء لبعض الوقت  األعمال المنزلية ال
أفضل حاًال، ربما بسبب تأثير ظروف دورة الحياة، التى تخلق مزيدًا من األعمال  ليس

المتصلة برعاية األطفال الصغار وتحمل مسئولياتهم، وأنه لهذا السبب يميل الرجال إلى 
أآثر من أى مرحلة  دورة الحياةزيادة مشارآتهم فى األعمال المنزلية فى هذه المرحلة من 

رارًا نسبيًا فى آمية الوقت الذى ينفقه الرجال فى األعمال المنزلية أخرى، وأن هناك استق
لكن الالفت للنظر أن هناك فروقًا مهمة بين تلك الدراسات . سواء آانت الزوجة تعمل أم ال

ولكن تلك الفروق سرعان ما . فى محور االرتكاز األساسى، أو فى بعض النقاط التفصيلية
النتيجة العامة المؤآدة حتى اآلن، والتى ترددها ساره بيرل تفقد داللتها عندما توضع أمام 

أنشطة عمل الزوج وسماته الشخصية التى ترسخ وضعه فى المجال : "عندما آتبت تقول
... المهنى هى المحددات الحاسمة فى التأثير على إجمالى الوقت المخصص لوحدة المعيشة

ذين يضطلعون بانجاز آم مؤثر من نجد أن قلة من الرجال المتزوجين هم ال... على حين
، الصادر عام "مؤسسة صناعة النوع: "انظر آتابها(العمل المنزلى ورعاية األطفال 

الدور الزواجى، نظام توزيع الموارد داخل األسرة، أدوار نوعية : آذلك انظر). )٣٩٦(١٩٨٥
  .، تقسيم العمل على أساس النوع)للرجال والنساء(

 Sexual Division of Labour نوعتقسيم العمل على أساس ال

مصطلح يشير إلى تقسيم األدوار على أساس نوعى، بحيث ينسب إلى الرجل أدوار 
: فى آتابه( بارسونزآسب العيش وينسب إلى المرأة أعمال المنزل، أو ما يطلق عليه تالكوت 

) لفعالةا(األدوار العملية ): )٣٩٧(١٩٥٦األسرة والتنشئة وعملية التفاعل، الصادر عام 
Instrumental  واألدوار التعبيريةExpressive . وهذا التقسيم الخاص للعمل على أساس النوع

فى  التصنيعيرتبط فى العادة بانفصال البيت عن محل العمل، وهو األمر الذى أعقب حرآة 
ويوضح البحث األنثروبولوجى أن معظم مجتمعات ماقبل الصناعة تميز أيضًا بين . الغرب

على الرغم من أن التقسيم النوعى للعمل الذى تحدده اليناظر " مهام النساء"و" الرجالمهام "
ففى بعض المجتمعات على سبيل المثال تعتبر زراعة . النمط الذى وصفناه فى المجتمع الغربى

. المحاصيل والنسيج من مهام النساء فى حين يعتبر الصيد وصنع األوانى من مهام الرجال
  .النوعية األدوار، تقسيم العمل المنزلى، سيم العملتق: انظر أيضًا

 Zoning         تقسيم المناطق



 

  

وسائل التنظيم العام الستخدام األرض فى أمريكا الشمالية عن طريق تخصيص مناطق 
وقد نشأ هذا األسلوب ألول مرة فى مدينة . محددة الستخدامات خاصة يكون مسموحا بها

وآثيرًا ما تستخدم طريقة التقسيم إلى . قيم الملكية التجارية ، وذلك لحماية١٩١٦نيويورك عام 
  .سكنى الضواحىمناطق للحيلولة بين السكان ذوى الدخول المنخفضة وبين االنتقال إلى مناطق 

 Empathy      تقمص وجدانى

أما فى . القدرة على التعرف على اآلخرين وفهمهم، وخاصة على الصعيد العاطفى
 =Verstehen)  التأويلى(مايساء فهم مصطلح ماآس فيبر الفهم  علم االجتماع فكثيرًا

Understandingوآثيرًا . ، وينظر إليه باعتباره يعنى التقمص الوجدانى لموضوع الدراسة
ويقدم لنا وليام أوتويت فى . مايقال أن التقمص الوجدانى يزودنا بمصدر نافع للفروض

، )"التأويلى(المنهج الذى يعرف باسم الفهم -فهم الحياة االجتماعية : دراسته المعنونة
  .المعنى: انظر مادة. أفضل تعليق حول هذا الموضوع )٣٩٨(١٩٧٥والمنشور عام 

 Standardizationتقنين، توحيد    

ى     لتسهيل المقارنة بين مجموعات مختلفة يتعين توحيد البيانات على أساس مشترك إل
ات        وأبسط طريقة للتوحيد هى تحويل عد. حد ما تم إثب ة، بحيث ي ى نسب مئوي رارات إل د التك

ة      ى أساس واحد هو مائ ى آسور عشرية من المجموع        . آل القيم عل رارات إل أو تحول التك
) مقاييس االتجاه األساسى: انظر(فإذا عرفنا الوسط الحسابى . الكلى الذى يمثل واحد صحيح

قسم بواسطة االنحراف المعيارى، فإن القيم يمكن أن ت، )التباين: انظر(واالنحراف المعيارى 
ذا االنحراف      ادة أو نقصًا عن ه . بحيث تعامل الوسط آمرآز للبيانات، وأن آل حالة تمثل زي

ة   ات الفرعي ات أو الفئ ع الجماع بة لجمي راء بالنس ذا اإلج رار ه تم تك تخدام . وي ن اس ا يمك آم
ى م ل المستخدمة ف اختالف طرق التحلي د، تختلف ب اتإجراءات أخرى للتوحي . عالجة البيان

  .مؤشر، دليل: انظر آذلك



 

  

 Evaluative Theory تقويمية) نظرية(

  .نظرية معيارية: انظر

 Job Evaluationتقييم الوظائف  

ى خصائص آل       تنادًا إل نظام لتصنيف الوظائف يحدد أبنية التدرج ومقدار األجور اس
ة  ث (وظيفي ن حي ئولية  : م رف، والمس ة التص ارة، وحري اغل   ) المه خص ش ًا لش يس تبع ول
ه    وتشجع جماعات الد. الوظيفة عوة إلى تكافؤ الفرص األخذ بنظام تقييم الوظائف بسبب قدرت

ة           د شغل الوظيف ى شخص المستخدم عن ة إل ز الراجع ل أشكال التمي إن    . على تقلي ك ف ع ذل وم
دعيم صور         ى ت ع، إل د تفضى، فى الواق ؤدى  التعصب،  آثيرًا من أساليب تقييم الوظائف ق وت

وهكذا نجد، على . للمهارةالتفسير الخاص  التى تنجم عن طريقة الالمساواةإلى خلق مظاهر 
ة من الرجال، داخل سوق             ا األغلبي ى يكون فيه سبيل المثال، أن الوظائف فى المجاالت الت

ى   )  تجزؤ سوق العمل: انظر(عمل متجزئ  تحتل مكانة أعلى من الوظائف فى المجاالت الت
اء     ن النس ا م املين فيه ة الع ون غالبي وللرت، الب  . (تك اب ب ر آت اة   انظ ات وحي ات والزوج ن

  ).)٣٩٩(١٩٨١المصنع، 

 Equality of Opportunity تكافؤ الفرص

  .العدالة االجتماعية: انظر

 Integration (Social)  )اجتماعى(تكامل 

ة    ة،  يعد مصطلح التكامل االجتماعى من المصطلحات األساسية داخل النظري الوظيفي
ين الوحدات الم   "حيث يستخدم لوصف  ة ب ى يرجع       نمط العالق ة الت ة للنسق، وهى العالق كون

ة دون     أنه الحيلول إليها الفضل فى أن هذه الوحدات تؤدى عملها بشكل جمعى على نحو من ش
هذا من ناحية، ومن . حدوث أى خلل داخل النسق، وآذلك المساعدة فى الحفاظ على استقراره

ى أن    ة عل ذه العالق ل ه رى تعم ة أخ اون"ناحي ى ن " تتع دات عل ذه الوح اءة  ه دعم الكف و ي ح
مقاالت فى النظرية السوسيولوجية، : بارسونزتالكوت : عن". (الوظيفية للنسق آوحدة واحدة

وآثيرا ما يستخدم هذا المصطلح داخل بعض االتجاهات النظرية األخرى على ). )٤٠٠(١٩٥٤
رادف   و فضفاض آم اعنح اعى لإلجم ا. االجتم ر أيض اعى،  : انظ ل االجتم وازن، التكام الت

  .مل النسقوتكا

  



 

  

 Social Integration and System Integration تكامل اجتماعى وتكامل النسق

وود لإلشارة          د لوآ اع البريطانى دافي الم االجتم رة ع صاغ هذين المصطلحين ألول م
ات    ة إلى ما اعتبره مشكالت أساسية تكتنف النظري ا       الوظيفي ة، وم ينيات من ناحي فى الخمس

دور    ات الصراع  ف وجون رآس فى    آتبه آل من رالف دارن دًا      نظري ه نق ليعرضا من خالل
  .لالتجاهات الوظيفية من ناحية أخرى

راد أو            رابط األف ا يت ن خالله ى م ادئ الت ى المب اعى إل ل االجتم وم التكام ير مفه ويش
ين        . الفاعلون االجتماعيون بعضهم ببعض فى المجتمع  ات ب ا تكامل النسق فيشير إلى العالق أم

ع   زاء المجتم اعى أج ق االجتم ود أى       . أو النس ى وج ذا اليعن ل فه ة تكام تخدام آلم م اس ورغ
تكامل  "فمصطلحا . افتراض بأن العالقات الموصوفة هنا تكون بالضرورة منسجمة أو متناغمة

  .والصراع Orderقد يتضمنا أو يجمعا بين مفهومى النظام " ، وتكامل نسق"اجتماعى

ذ اعى ال ل االجتم ات  والمصدر الرئيسى للتكام ى المجتمع اع ف اء االجتم دده علم ى ح
ة     اإلقطاعىففى المجتمع  .الطبقىالرأسمالية المتقدمة هو النظام  ات اإلقطاعي لعب نظام الطبق

ة  دورًا مساويًا لدور نظام  ات المغلق دى    الطبق ة   . فى المجتمع الهن ًا من   (وبصفة عام وانطالق
اتؤدى  فإن المجتمعات ا) تصور ماآس فيبر عن التدرج االجتماعى لقائمة على المكانة غالبًا م

ؤدى          ا ت ة فإنه ا المجتمعات الطبقي اعى، أم إلى أشكال منسجمة أو متناسقة من التكامل االجتم
إن تكامل النسق هو إشارة       . إلى أشكال صراعية من التكامل االجتماعى ومن ناحية أخرى ف

ق االج     ة للنس زاء المختلف ا األج ن خالله رابط م ى تت ة الت ى الطريق اعى إل نظم (تم أى ال
ة ير     ). االجتماعي ى تفس اءة ف اق ذات آف عة النط يولوجية واس ة سوس رإن أى نظري  التغي

وعلى أية حال ففى  . االجتماعى يجب أن تحاول الربط بين التكامل االجتماعى وتكامل النسق
المقال األصلى الذى آتبه لوآوود عن التكامل االجتماعى وتكامل النسق، الحظ آيف يرآز      

نظرون من مدرسة الصراع على أن الصراع بين جماعات الفاعلين هو المحرك األساسى  الم
ى      عون إل هم ويس اعلين أنفس اريون دور الف ون المعي ط الوظيفي ا يغم اعى، بينم ر االجتم للتغي

وود أن   . بين مؤسسات المجتمع ) الوظيفية أو الالوظيفية(التأآيد على العالقات  وفى رأى لوآ
فإما يعالج مشكلة  : م بالقصور، ألن آال منهما يعالج جانبا واحدا من الثنائىآال االتجاهين يتس

  .الثنائيةومهمة النظرية السوسيولوجية تتمثل فى التغلب على تلك . الفعلأو مشكلة  البناء 

ين   وإضافة إلى هذا فإن التمييز الذى أقامه لوآوود يشير إلى المالمح الحاسمة التى يتع
ولكى يوضح لوآوود هذه النقطة . ا فى أى نظرية فى التغير االجتماعىالكشف عنها ودراسته

ارل    ة آ ف أن نظري ذآر آي ارآسي ين       م داء ب و الع ى نم ير إل مالى تش ع الرأس ن المجتم ع



 

  

ات  اعى(الطبق ل اجتم ين  ) تكام رتبط بالتناقضات ب ذى ي اج  وال ات اإلنت اج وعالق وى اإلنت ق
ى    ذلك أن تناقضات النسق ترتبط) تكامل النسق( فى رأى آارل مارآس بأفعال الجماعات الت

ه    اظ علي ائم أو الحف ى   . تستجيب لتلك التناقضات بسعيها إلى تغيير المجتمع الق فالتناقضات عل
اعى      ى الصراع الطبقى االجتم ؤدى إل ى أن تكامل النسق     : مستوى النسق هى التى ت ا يعن مم

اعى  دنز أيضا فى      . يرتبط بالتكامل االجتم ونى جي ذا     وحاول أنت رة أن يستخدم ه رة األخي الفت
ه       . التمييز رة ل ه سعى فى دراسة أخي وقد بدأ استخدامه بطريقة مشابهة لطريقة لوآوود، ولكن

اآرو   ) الصغير (إلى أن يستخدمه آطريقة بديلة للمقارنة بين المستوى الميكرو  والمستوى الم
ر( اء (، )الكبي كالت البن ل ومش ين مشكالت الفع ة ب الى للمقارن ا أصبح مصطلح . )وبالت وهن

ًا خالل            دًا فيزيقي ًا تواج اعلون مع ا الف ى يتواجد فيه ى المواقف الت التكامل االجتماعى يشير إل
رابط أو التفاعل     ة الت . التفاعل، فى حين يشير تكامل النسق إلى عدم تواجدهم فيزيقيًا فى عملي

ات التفاعل المباشر       ع ألن عالق ر مقن لوجه، حيث يتحقق    أى الوجه ل (ولكن هذا التصور غي
ال   ) (الصغير(ال تقتصر على المستوى الميكرو ) التواجد الفيزيقى لألفراد خذ على سبيل المث

ا،    اللقاء الذى تم بين وزير الدولة لشئون العمل مع السكرتير العام التحاد النقابات فى بريطاني
  ).لمناقشة قانون العالقات الصناعية

ا قصد إلى استخدامه     - االجتماعى وتكامل النسق   وباختصار فإن التمييز بين التكامل آم
ى األصل   وود ف ل      - لوآ ين تحلي ا ب ى رؤيته ع ف ى أن تجم عى إل ة تس يًا ألى نظري ر أساس يعتب

اآرو ى مستوى الميكرو ومستوى الم ل عل رى، أى التحلي . الوحدات الصغرى والوحدات الكب
ق عليه عالم الحياة وبين النسق وتحتوى آتابات يورجن هابرماس على تمييز معرفى بين ما يطل

  .النظرية النقدية، والماآروسوسيولوجيا: انظر أيضا. االجتماعى

 Horizontal Integration تكامل أفقى 

  .التكامل الصناعى: انظر

 Cultural Integration تكامل ثقافى

  .تمثيل: انظر

 Vertical Integration التكامل الرأسى

  .المادة التالية: انظر

 Industrial Integration مل الصناعىالتكا



 

  

ى   االتجاه الذى يسعى إلى الربط بين الشرآات، أو المشروعات، أو عمليات اإلنتاج الت
ة   د يكون التكامل    . آانت مستقلة عن بعضها البعض، بهدف تحقيق منافع اقتصادية أو مالي وق

دي  لعة أو تق ة تصنيع الس ق ضم مراحل منفصلة داخل عملي يًا، عن طري ةرأس ا . م الخدم آم
يمكن أن يكون التكامل أفقيًا، عن طريق الجمع بين ملكية وإدارة المشروعات داخل األسواق   

  .المنفصلة

 System Integrationتكامل النسق  

  .التكامل االجتماعى وتكامل النسق: انظر

 Falsification, Falsificationism)     تزييف(تكذيب 

ه زائف    ادعاء ) تزييف(لكى يمكن تكذيب  ى أن اذب (معرفى يجب تقديم برهان عل ). آ
د   ن ديفي ذ زم ومفمن ة  هي فة اإلمبيريقي ة(، والفلس كلة    ) التجريبي ة مش ى معالج د ف م تجته للعل

تقراء،  ن        االس دد م دد مح ع ع ن واق ين، م تدالل مع ى اس رهن عل ن أن تب ف يمك ى آي بمعن
ة     الشواهد، بحيث يبلغ مبلغ صدق القانون العام غير المحدود النط  ة مقنع اب إجاب اق؟ ففى غي

ه يتسم باالضطراد         ذى نعيش في الم ال أن الع لهذا السؤال، فإن إيماننا فى ميدان الحياة والعلم ب
ا،       تغناء عنه ن االس يولوجية اليمك ة فس ادة عقلي ة ع ون بمثاب د وأن يك ة، الب ام والقابلي والنظ

  .ولكنها مع ذلك تتسم بعدم الرشد

وبر  ولقد آان لكارل  ديم         فضل الري  ب ك من خالل تق ذه المشكلة، وذل ادة فى معالجة ه
ة للحل، ولكن         . رفض مبرر لهذا التساؤل ذاته ر قابل تقراء غي أن مشكلة االس وبر ب فقد اقتنع ب

ة للتطور    م      . هذا اليعنى أن العلم يتسم بعدم الرشد أو عدم القابلي ربط هدف العل دًال من أن ن فب
أو (النشاط العلمى على أنه محاولة منظمة للتكذيب  باآتشاف الحقيقة، فإننا يجب أن ننظر إلى

  .األفكار الخيالية الفجة عن طبيعة العالم -أو دحض  -) التزييف

ا واحدة      ولقد تم االعتراف بصياغة آارل بوبر لهذا المبدأ على نطاق واسع، باعتباره
ة       م الحديث ذ     . من أآثر اإلسهامات أصالة فى فلسفة العل ه ه ا يصنف عمل ًا م ا فى إطار   وغالب

ع     ا فى الواق ى صواب فى     (الوضعية المنطقية لجماعة فيينا، بينما آانت جماعة فيين وهى عل
حقيقة أن بوبر يشترك مع جماعة فيينا . آلرائها" المعارضة الرسمية"تعتبر بوبر بمثابة ) ذلك

اد      ة واالعتق ة للمعرف رى المختلف داخل األخ ن الم ى ع دخل العلم ز الم ا يمي ام بم ى االهتم ، ف
ة   . وبالدفاع المتحمس عن المنهج العلمى واح هام و  : ومع ذلك، فإنه اختلف معهم من عدة ن فه

ة  المعنى أو الدالل ز ب ين التمي ة وب ار أو العلمي ة لالختب ين القابلي او ب م يس ه أن . أوًال ل ى رأي فف



 

  

دين  ا، وال ةالميتافيزيق ن      والخراف ر م ب اآلخ ى الجان ع ف ى تق رى الت اب األخ كال الخط وأش
ذه األنساق   . أو فى القسم الالعلمى، قد تكون ذات معنى وداللة، بل وقد تكون صادقة /علمال فه

ك،    . قبل تاريخ الصور العلمية للبحث عن الحقيقة من التفكير شكلت مرحلة ما وفضًال عن ذل
ثهم عن   ى بح ين ف اير الوضعيين المنطقي م يس وبر ل إن ب ية"ف ة للشك " قضايا أساس ر قابل غي

  .)التمحيص أو(للتحقق رة الحواس، وتخضع تتأسس على خب

دما ذهب    انط  (لقد رفض بوبر أهم أفكار النزعة اإلمبيريقية، عن ًا آ ى أن آل   ) موافق إل
ة      بقة أو نظري . أوصاف الخبرات الواقعية تتضمن انتقاًء وتأويًال فى ضوء أطر تصورية مس

يم من    ومن ثم يتعين رفض نموذج التقدم العلمى الذى يصوره على أنه عملي تقرائية للتعم ة اس
ه            . واقع خبرات محددة  اوين آتب وبر من أحد عن ه ب ذى قدم ديل ال وذج الب ويمكن التماس النم

دحض" ام " صور الحدس وال ى . )٤٠١(١٩٦٣الصادر ع ا ف تم اختراعه ة ي ات العلمي فالنظري
ة  وبمجرد اختراعها تتدعم مكانتها ا. يمكن أن يحيط بها أى مخطط منطقى ثنايا عملية ال لعلمي

وبر يقصد    . تسهم به فى استنباط الفروض التى يكون لها مضمون إمبيريقى بمقدار ما ان ب وآ
بمعنى أنها تستبعد آثيرًا (احتمالية أن تكون على درجة عالية من الال بذلك أن النظريات يجب

واح أخرى              ة من ن دو ممكن د تب ا ق ة، مع أنه ر ممكن ا غي ى أساس أنه ، وأن )من الظروف عل
ا   ) النظريات(تكون  ار   . واضحة وغير غامضة فى تحديد ما يخرج عن نطاقه ر اختب وال يعتب

ة أو ترفضها،     د النظري النظرية فى الصياغة التى قدمها بوبر مسألة التماس الشواهد التى تؤي
ذيب  ة لتك ة منظم ا عملي ة ) تزييف(ولكنه ذيب -النظري دحض أو التك و منطق ال ذلك . وه وب

تق   كلة االس وبر مش ب ب ق       تجن رة التحق وء فك ى ض م ف ر العل ة تبري وهت محاول ى ش راء الت
ين منطق التحقق ومنطق        . اإلمبيريقى ى إدراك االتساق البسيط ب ولقد تأسس موقف بوبر عل

م     انون فى العل ة الق ة   : التكذيب فى عالقتها بالتعميمات التى تصل إلى مرتب فادعاءات العمومي
ى وجود  ت عل ى برهن ائق الت ا الحق اوز دائم مًا  تتج ًا حاس دحض دحض ن أن ت ا يمك ا، ولكنه ه

  .بمثال واحد يتعارض معها

ه       . ولكن الموقف فى الحقيقة أآثر تعقيدًا من هذا ى أن ى وجه الخصوص، إل ونشير عل
ه ليست بسيطة      إن منهجيت اهدة  . بالرغم من أن منطق التكذيب قد يكون منطقًا بسيطًا، ف فالمش

ا مخادعة،     التى تبدو وآأنها تتحدى النظرية المستقر ى أنه ة يمكن أن يتم تحديها هى نفسها عل
ديل            ار لتع دى لالختي ة م ار النظري ًا ألنص رك دائم ة وتت ة المنهجي ن الناحي ك م ل الش وتقب

ة         . نظريتهم، وتضييق نطاقها م عملي ى فه اًال إل ان مي ذا، إذ آ ام به ولقد آان بوبر على وعى ت
عًا لممار    ت وض ارى وليس ار معي ا إط ى أنه ذيب عل اء التك ة للعلم ة فعلي إن  . س ك، ف ع ذل وم



 

  

وائية        ية عش وال قض ن األح ال م ت بح م ليس ى العل ة ف ات المتعارض ين النظري ار ب . االختي
ات آامل أو نفى    (من أن المعرفة العلمية برمتها يجب أن تعتبر مؤقتة فبالرغم  فليس هناك إثب
ك ا      )آامل ات المتعارضة، تل ين النظري ذيبها     ، فإن العلماء ربما يفضلون، من ب تم تك م ي ى ل لت

ائع  ) تزييفها( ائق (حتى اآلن، ومازالت لها القدرة على تفسير الوق ة   ) الحق ة، والنظري المعروف
  .التى تتسم بمضمون إمبيريقى أآثر ثراًء

ذيب فى        -وهو إمرى الآاتوس-ولقد طور زميل بوبر  ة التك دًا لعملي ر تعقي صورة أآث
ة    ل    Conventionalist) حافظة الم(مواجهة اآلراء ذات النزعة االتفاقي ى تحلي ، المؤسسة عل

د    Kuhnتاريخى، التى قدمها توماس آون    ول فايرآبن ك فى     Feyerabendوب وآخرون، وذل
ون  ه المعن اتوس        : مقال اب الآ ى آت ور ف ى، والمنش ث العلم رامج البح ة ب ذيب ومنهجي التك

  .)٤٠٢(١٩٧٠النقد ونمو المعرفة، الصادر عام ): محرران(وماسجريف 

 Tautology رار المعانى، قانون اللغوتك

ارة     . نفس العبارة أو المعنى) بال داع(يعنى استخدام الكلمات لتكرر  ثًال العب ك م من ذل
ول ان   ا البحار من آل جانب       "التى تق رة تحيطه ا جزي رة    "بريطاني رار، ألن الجزي ذا تك ، فه

ا   والتفسيرات . تعنى فى ذاتها هذا الوصف، ومن ثم فلم تكن له حاجة بالتكرار تتسم أيضًا بأنه
د ذيب أو التفني ة للتك م فهى ليست قابل ة، ومن ث ا، أو هى دوري ى ذاته ونالحظ أن . صادقة ف

اذ           ى اتخ ل إل ا تمي ى نتائجه ة إل نظم االجتماعي التفسيرات السوسيولوجية التى ترجع أصول ال
ال  -وهكذا نجد . هذا الشكل أيضا اء األنثروبول   -على سبيل المث وظيفيين   أن بعض علم ا ال وجي

ل  يهم برونيسالو (األوائ ا ف رًا ألن بعض  ) مالينوفسكىبم ه نظ ول بأن ى الق ون إل انوا يميل آ
ة   ات االجتماعي ة(الممارس عوذة -) الغريب ة       -آالش ا وظيف ون له د وأن تك ال ب دت، ف د وج ق

فى  وهكذا يمكن لنا أن نزعم أنه آانت لتلك الممارسات وظيفة ألنها آانت موجودة . اجتماعية
  .المجتمع

 Technology         التكنولوجيا

ا اآلالت،      ى إم اع ليعن م االجتم ى عل ا ف د م ى ح كل فضفاض إل تخدم بش مصطلح يس
ا   ة به ة المرتبط اليب اإلنتاجي ذلك األس ا آ ات وربم ة  . والماآين ن العالق ًا م ى نمط أو يعن
ارن   وللوقو. االجتماعية يفرضه التنظيم الفنى للعمل أو اعتماده على اآلالت ل مق ف على تحلي

انية، راجع مؤلف جاك        طريف لألهمية التاريخية والثقافية للتكنولوجيا فى المجتمعات اإلنس
  .)٤٠٣(١٩٧٥اإلنتاج وإعادة اإلنتاج، : جودى



 

  

 Alternative Technology تكنولوجيا بديلة

  .تكنولوجيا مالئمة: انظر

 Reproductive Technologies تكنولوجيا التكاثر

اثر  مصطلح أ يم التك ات المستخدمة لتنظ ى التكنولوجي ة النسوية عل ه أنصار الحرآ طلق
ًا ع الحمل وباإلجهاض  . بيولوجي ك المتصلة بمن ات تل ذه التكنولوجي ع (ومن ه راص من ل أق مث

د   ) IUDالحمل واللولب   ين    (والمتصلة بالتولي ة الجن از مراقب ل جه العقم   )مث ل  (، والمتصلة ب مث
ا    ). لطريقة التى حظيت بانتشار واسع    التلقيح خارج الرحم وهى ا واستخدام مصطلح تكنولوجي

ا يعنى مبالغة         - بطريقة ضمنية- التكاثر يعنى  اهو طبيعى، آم وجى وم المقابلة بين ما هو تكنول
  .فى استخدام التطبيقات العلمية، وانتزاع القوة من األفراد أنفسهم، خاصة النساء

 New Technology التكنولوجيا الجديدة

ى تحسن ملموس      أى  ى تفضى إل ك    (مجموعة من التقنيات اإلنتاجية الت يس ذل سواء ق
اج     ة اإلنت يض تكلف ة أو تخف ادة اإلنتاجي ار زي ن    ) بمعي اح م و مت ا ه ة بم ا مقارن التكنولوجي

ًا   . المستخدمة فى عمليات اإلنتاج فى إطار تاريخى محدد دو جلي واستنادًا إلى هذا التعريف، يب
ة فى      يخ" جديدا"يعد  أن ما رات متتابع ا حدثت تغي ضع إلى إعادة تعريفه بصفة مستمرة، آلم

  .التكنولوجيا

اع          اء االجتم ام علم ر اهتم ى تثي دة الت ا الجدي إن التكنولوجي وإبان آتابة هذه السطور، ف
ًا هى  اتحالي ا المعلوم ى   تكنولوجي ة، والت ات الدقيق ى اإللكتروني تند إل ى تس واالتصاالت الت

ورة فى تنظيم العمل     -يروى البعضآما -أفضى تطبيقها  ين االتجاهات    . إلى إحداث ث ومن ب
ارات، واضطراد  دان المه ة بفق ك المتعلق ات تل ذه التكنولوجي ًا مفترضًا له رت نتاج ى اعتب الت

، واالتصال المنظم بمقر المؤسسة، والتشغيل   )اآللية(التحول نحو البروليتاريا، واألوتوميشن 
دولى      المرن، وأنظمة التسليم فى ا يم ال لموعد، وخلق أسواق عمل مزدوجة أو مجزأة، والتقس

ذه الموسوعة   . الجديد للعمل، وهى جميعًا نتائج سوف نتناول آًال منها على حدة على امتداد ه
تقبلى           ان األساس للتصور المس دة فى بعض األحي ا الجدي وتمثل اآلثار المفترضة للتكنولوجي

ال فى       الذى يتنبأ به البعض للتغير االجتماع ى سبيل المث ى الواسع النطاق، آما هى الحال عل
  .نظريات مجتمع مابعد الصناعة، ومجتمعات الخدمة الذاتية

ات   ات والنظري ذه االتجاه حاب ه ًا أن أص ة دائم ة الدقيق وث االجتماعي دلنا البح وت
دة ذو       ات الجدي اعى والسياسى للتكنولوجي أثير االجتم طابع  يبالغون فيما يذهبون إليه، وأن الت



 

  

ة،         تراتيجيات اإلداري ى االس ات ف ع للتباين ه يخض ا أن رى، آم روف أخ روط بظ د ومش معق
ال  (ومقاومة العمال، ومجموعة من الظروف الثقافية والسياسية األخرى  انظر على سبيل المث

ه    ا بسياسات    : "مجموعة دراسات الحالة التى أوردها ويلكينسون فى آتاب ة التكنولوجي مواجه
  .)٤٠٤()١٩٨٣صدر عام ، الذى "الورشة

 Information Technology (IT) تكنولوجيا المعلومات 

  .المجتمع السبرنطيقى: انظر

 Appropriate Technologies تكنولوجيا مالئمة

اع  اء االجتم ات ) واالقتصاد(ذهب بعض علم أن تقني ول ب ى الق اجإل وفر  اإلنت ى ت الت
ة  دى العامل ة رأس   (األي ون آثيف ا تك ادة م ى ع الوالت دات  )الم ت بالتجدي ى ارتبط ، والت

الم الثالث  التكنولوجية والتنمية فى الغرب ليست قابلة للتطبيق فى أغلب دول   المعاصرة،   الع
وة      . بسبب زيادة المعروض دائمًا من العمالة فى تلك المجتمعات ائض فى ق ذا الف ومن شأن ه

ى     ة الت ة العمال ايعبر     العمل أن يدفع إلى تفضيل أساليب اإلنتاج آثيف ال، وهو م وفر رأس الم ت
ات  " (المالئمة"عنه بتعبير التكنولوجيات  ة "وفى أحيان أخرى يطلق عليها التكنولوجي " البديل

وين  "). الوسيطة"أو  وتعد الصين المثال الذى يشار إليه عادة فى هذا اإلطار، حيث شجع التك
اء         ى بن د الحكومات الصينية عل ذا البل الطرق باستخدام أعداد    الخاص لعناصر اإلنتاج فى ه

ال المصحوبين           ل من العم دًال من استخدام عدد أق جرارة من السكان المزودين بالمجارف ب
ة  ة العالي دوزرات ذات التكلف تخدام    . بالبل دمات باس لع والخ ة الس اج آاف ن إنت ن الممك وم

ى       ذاتى، والت اء ال من المحتمل   التكنولوجيات آثيفة العمالة، التى تتيح التشغيل الكامل واالآتف
اواة     -بصورة غير مباشرة-أن ينتج عنها  ر من المس در أآب اليب     . ق ك، ونظرًا ألن أس ع ذل وم

ا    ى، فإنه اإلنتاج آثيفة رأس المال تعطى إنتاجية صافية أعلى، ومن ثم تحقق معدالت نمو أعل
وة              ل من ق ًا أق ا تستخدم آم رغم من أنه ى ال اج األخرى عل اليب اإلنت عادة ما تفضل على أس

  .تكنولوجيا: انظر أيضا. العمل فى الوقت الراهن

 Intermediate Technology تكنولوجيا وسيطة 

  .المادة السابقة: انظر

 

  



 

  

 Social Formation التكوين االجتماعى

فهو يشير إلى اإلطار المؤسسى   . مفهوم مارآسى مرادف إلى حد آبير لمفهوم مجتمع
ود   وفر ظروف وج ذى ي اجال ط اإلنت وى  والمص. نم ة المارآسى ل ر البنيوي ره مفك طلح ابتك

ا           ألتوسير  ز بشكل واضح بم ر يتمي د أن المصطلح األخي ه اعتق ع، ألن آبديل لمصطلح مجتم
انية   ره تصورات إنس ية -اعتب ى المارآس ابقة عل ا   -س ة باعتباره اة االجتماعي ن الحي ى (ع ف

إن وجود مصطلح      . نتاج آائنات فردية بشرية ) النهاية ذا السبب ف اعى  "وله وين االجتم " التك
ة            اة االجتماعي ائى عن الحي ق من تصور بن ه ينطل ى أن آاتب ادة إل فى أى مرجع يشير فى الع

ذين يمارسونها     -يرى أن العالقات االجتماعية فى ذاتها  راد ال يس األف ا      -ول ى تحدد م هى الت
ذا ا . (يحدث داخل المجتمعات ). لمصطلح والجدير بالذآر أن مارآس نفسه نادرًا ما استخدم ه

والتكوين االجتماعى حسب رأى ألتوسير هو مرآب معقد من العالقات االقتصادية والسياسية 
ة خاصة رأسمالية أو          ًا لتضفى طبيع رابط مع ى تت ة واإليديولوجية الملموسة، والت أو  إقطاعي

ات االقتصادية     ة أن العالق ه  -غيرها، على أساس حقيق ائى      -حسب آلمات ل النه د فى التحلي تع
ى  ذات أثير حتم ذين ال  . ت ن ال د م ون      والعدي طلح اآلن يرفض ذا المص تخدمون ه وا يس يزال

  .اختصاره أو اختزاله إلى هذا المضمون األخير

 Imperssion Formation تكوين االنطباع

ا      درك به ى ي ة الت ى الطريق ير إل و يش اعى، وه نفس االجتم م ال ن مصطلحات عل م
ذات الطابع التجريبى (تراث طويل من البحوث  وقد اهتم. األشخاص األغراب بعضهم بعضًا

ى األساس ة) ف أثير االنطباعات األولي ة . بدراسة ت ى معرف ذه البحوث ف ل ه د ساعدت مث وق
  ).خطأ الهالة(التأثيرات األولية، وآثار االنبهار ظواهر مثل 

 Reaction Formation تكوين رد الفعل

وم خاص  ل النفسىمفه اط بالتحلي د أنم ى أح ير إل ة يش ل الدفاعي اب . الحي ا تنت فيحنم
اق نقيضها        تحمس العتن دًا خاصًا، نجده ي ل تهدي ا   . المرء أفكار أو مشاعر معينة تمث ومن هن

لوآيات جنسية          د ينخرط فى س ة ق فإن الشخص الذى يهدده اإلحساس بمشاعر الجنسية المثلي
  .عنيفة تجاه الجنس اآلخر

 Organic Composition of Capital التكوين العضوى لرأس المال

ى    رأس المالأى النسبة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغير فى  الى، عل اإلجم
ين رأس       . أساس قيمة آل منهما ه النسبة ب ر المتخصصين بأن ة غي ويمكن فهم هذا المفهوم بلغ



 

  

ن المواد الخام، واآلالت، وغيرهما م : والعمل، أو نسبة المخرجات التى تقدمها آل من/ المال
دخالت المتصلة بعنصر العمل ارل . الم ان آ ارآسوآ رأس  م وين العضوى ل د أن التك يعتق

انظر  . المال سوف يزداد مع نمو الرأسمالية وازدهارها بسبب حلول التغير الفنى محل العمل
  .اإلنتاج آثيف رأس المال: آذلك

 Discursive Formation تكوين الخطاب

  .تحليل الخطاب: انظر مادة

 Structural Adjustment الهيكلىالتكيف 

ى بعض       ) مجموعة مترابطة(حزمة  دمها إل ى ق القروض الت من السياسات المرتبطة ب
ة أسس هى    . دول العالم الثالث صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى ه ثالث : والتكيف الهيكلى ل

ة  أى عجز-عن طريق تقليل اإلنفاق بالعجز التضخم ويعنى السيطرة على (التثبيت  ، )الموازن
ر  ى    (والتحري ومى ف دخل الحك ض الت ى خف واقويعن رب     أس ث تقت ارة، بحي اج والتج اإلنت

هيئات ومؤسسات القطاع العام من  خصخصة ، وأخيرا )األسعار المحلية من األسعار العالمية
ى     . أجل رفع مستوى الكفاءة الفنية لإلنتاج لبية عل ار س ى آث وتؤدى سياسات التكيف الهيكلى إل

ادة       التوزيع فى المدى القصير، بسبب ما عملية اع األسعار، وزي ه من ارتف ة تؤدى إلي . البطال
  .أما آثارها فى المدى البعيد فتتباين من دولة ألخرى

 Accommodationتالؤم، مالءمة   

  .تمثل، تمثيل: انظر مادة

 Social Differentiation التمايز االجتماعى

  .التمايز البنائى: انظر

 Assimilation          التمثل

ا  )التبادل الثقافى(مصطلح مرادف للتثقف  ، يستخدم لوصف العملية التى يتم من خالله
اجر، أو جماعة خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمع         تمثل شخص من خارج الجماعة، أو مه

ا ال  يف بم يمن المض ائه    المه ائر أعض ن س زه ع ه تميي ن مع ة  . يمك ة األمريكي ى الدراس وف
رة للع ات المبك ةالق رت   العرقي ا روب ى أجراه ك الت ارك، ، آتل ل  ب طلح آمقاب تخدم المص اس

واءم الجماعة الخاضعة ببساطة مع توقعات       ( Accommodationلمصطلح التالؤم  حيث تت
ا الخاصة بالتعارض     (والمنافسة ) الجماعة المهيمنة التى تؤسس فيها الجماعة الخاضعة قيمه



 

  

ائد  ار الس ع التي ادة أو االس) م ذى ال(تبعاد واإلب ات    ال ين الجماع ل ب احة للتفاع ة مس يح أي يت
  ).الخاضعة والمهيمنة

وينطوى مصطلح التمثل ضمنيًا على القول بأن الجماعة الخاضعة تقبل بالفعل وتستدمج  
ة  يم وثقاف ةق ق  . الجماعة المهيمن رد فعل للقل ًا آ ل جزئي ة التمث ة لعملي ذه الرؤي د تطورت ه وق

يم   األمريكى من األعداد الم ة ق تزايدة للمهاجرين إلى أمريكا، آما وجه إليه النقد لمبالغتة فى أهمي
يم الجماعة      لمهيمنة وإلهماله قدرة الجماعات الجماعة ا ؤثر فى ق الجديدة أو الخاضعة على أن ت
دماج  وعاء الصهر، ومن ثم تخلق ثقافة (المهيمنة  ذوبان واالن ة    ) أى ثقافة ال أو تتعايش مع الثقاف

  ).متعدد الثقافاتفى مجتمع (مسكة فى أثناء ذلك بقيمها الخاصة المهيمنة مت

 Representativenessالتمثيل      

ه    ول لخصائص موضوع البحث وتنوعات در معق ق بق ديم تصوير دقي ى تق درة عل الق
ات        . المعروفة ات المسوح أو عين ك فى عين ان ذل ة،   وسواء آ إن األمر يكون    دراسة الحال ف

ذى   محكومًا بمدى تطابق ا لخصائص األساسية للعينة المختارة مع خصائص مجتمع البحث ال
ردة    . اختيرت منه العينة ذه المف فى  -وفيما يتعلق بالحاالت المفردة يكون المعيار هو تطابق ه

ردات المجتمع    -خصائصها األساسية ة مف ارير       . مع بقي ى تق ل أيضًا عل وم التمثي ق مفه وينطب
ت  ا إذا آان يم م ك لتقي داث الموصوفة تفصيًال أو أى البحوث، وذل ة أو األح رات المكتوب الفق

ائج   نتائج أخرى مختارة من التقرير تعبر عن التنوع الكامل والفوارق النسبية بين مجموع النت
  .خطأ المعاينة: انظر أيضا. التى تم الحصول عليها

 Cultural Assimilation تمثيل ثقافى

  .تمثل: انظر

 Rebellion, Revolution تمرد، ثورة

ا قلب النظام         - نسبيًا- أحداث نادرة الوقوع  تم خالله ة، ي ة التاريخي ولكنها هامة من الناحي
ه على أسس            تم إعادة بنائ م ي ة عادة، ث السياسى واالجتماعى آلية، وذلك باستخدام وسائل عنيف

د    تغيروقد أصبحت آلمة ثورة تطبق بشكل فضفاض على آل . جديدة بقيادة جديدة اجتماعى بعي
ى  و الحال ف ا ه دى، آم ا : الم ورة الموضة وغيره وتر، وث ورة الكومبي ورة الصناعية، وث . الث

ومن الصعب أن نقيم تمييزَا واضحًا بين . ولكننا نؤآد أن معناها األساسى مايزال سياسى الطابع
ورة يجب قصر استخدامه          بعض يرى أن لفظ ث الثورة السياسية والتمرد، على الرغم من أن ال

ى الح اء عل ة فى البن رات جذري دة أن تجرى تغي ة الجدي ا الصفوة الحاآم االت التى تحاول فيه



 

  

االجتماعى لمجتمع ما بعد الثورة، بينما يتعين قصر مصطلح تمرد على االضطرابات السياسية  
ة محل أخرى      إن حاالت      . المحدودة التى تقوم على إحالل جماعة حاآم ذا األساس، ف وعلى ه

ة التى         التمرد يمكن أن تتحول رات االجتماعي ا على مدى التغي ًا لحكمن تدريجيا إلى ثورات، تبع
  .تعقب االستيالء على السلطة، وآثافتها

ام   ام     ١٧٧٦وتعتبر الثورة األمريكية ع ورة الفرنسية ع ا النموذجان    ١٧٨٩والث هم
اً  ة جميع ورات الحديث ل الث ائدان لك ية واضحة . الس دة سياس ه أجن ت ل ا آان ا. فكالهم  وآالهم

والثورة  ١٩١٧وقد آان للثورة الروسية عام . انتهى بتحول آامل فى عالقات القوة أو السلطة
ولم تكن آل الثورات فى التاريخ . فى هذا القرن نتائج مشابهة بعيدة األثر ١٩٤٨الصينية عام 

ى التحديث   ان    . الحديث ذات توجه نحو االشتراآية أو المساواة أو حتى داعية إل ا آ ر منه فكثي
ى  ذ ة أو يمين اوئ للديمقراطي ى اجتاحت الشرق  . ا توجه من ة الت ات المتطرف ك الحرآ ل ذل دلي

ام          ى ع ران ف اه إي ة بش ة الثوري ع اإلطاح ة م فة خاص ط، وبص هدت  . ١٩٧٩األوس د ش وق
دول الشيوعية      ) فى االتجاه المعاآس لالشتراآية(التسعينيات ثورات رجعية  د من ال فى العدي

  .السابقة

ة        ولعل أآثر النظ ة التاريخي اع هى المادي م االجتم أثيرًا فى عل ريات الخاصة بالثورة ت
ز وفريدريك  مارآسعند آارل  درك أن المارآسية أصحبت تضم       . إنجل ان يجب أن ن وإن آ

ات   ى اإلطالق    (العديد من النظري ر المنسجمة عل ى سبيل       ) غي ا عل ا فيه الثورة، بم الخاصة ب
ا ا ة البروليتاري ة دآتاتوري ال نظري ا المث ى طوره ين، لت ى لين دها ف ى نج ين الت ورة الفالح وث

دًا            . الماوية ورى نق ر الث ك عن التغي ى أعقبت ذل ر من الدراسات السوسيولوجية الت وتعد آثي
  .واضحًا لوجهة النظر المارآسية فى التاريخ بصفة عامة، وفى الثورات بصفة خاصة

ة ب  الضرورة، وأن ترآز   وطبيعى أن تأتى معظم دراسات الثورات والتمردات تاريخي
ات  باب والعملي ى األس اعى،    . عل وازن االجتم ى الت ل ف ى الخل ز عل ى ترآ ات الت ا النظري أم

ا التفسيرية         والحرمانوالمبالغة فى التوقعات،  م تثبت آفاءته ا ل ة، ولكنه النسبى فجاءت مقنع
ة  د ع   . والتنبؤي ورة تؤآ ة عن الث دا سكوآبول نظري ة صاغت ثي ال الحديث ى أحد األعم ى وف ل

الدول والثورات : آتابها(عجز المؤسسات عن مواجهة األزمات العادية والتوافق معها، انظر 
ًا تظهر      ))٤٠٥(١٩٧٩االجتماعية، الصادر عام  ًا تاريخي ى نموذج ويس تيل ، آما قدم تشارلز ول

وارد       وى والم وازن الق ر ت ازًا للفرصة فى ظروف تغي رد انته ه حاالت التم ا(في ى آتابهم : ف
أما نظرية سكوآبول فهى ). )٤٠٦(١٩٧٥، الصادر عام ١٩٣٠حتى  ١٨٣٠لمتمرد من القرن ا

اش  يم        . التى استأثرت بالقدر األآبر من الجدل والنق ًا واسع النطاق تق يًال بنائي فهى تطرح تحل



 

  

ية   ورات السياس ين الث ادًا ب زًا ح ه تميي ادة(في ر القي ة ) تغي ورات االجتماعي ى تصيب (والث الت
ا  ه ب ع آل ير     ). لتحولالمجتم ى تفس د ف ل الواح ذ بالعام ى تأخ اوالت الت ها للمح الل رفض وخ

، نجدها تطرح   )على سبيل المثال زيادة التطلعات، أو الصراع الطبقى  (الثورات االجتماعية 
ين ا  دول،  نموذجًا معقدًا ومرنًا يرآز على الفروق ب افس     ل ة آالتن ى دور العوامل الخارجي وعل

ة   االقتصادى الدولى، وتوافر ق ة المختلف د  (نوات التظلم أو الشكوى أمام الطبقات االجتماعي وق
ا    ا مؤلفاته ا فيه ة بم ا التالي ى أعماله ورى ف اعى الث ر االجتم د التغي ى تعق ا عل تمر ترآيزه اس

ن  ترآة ع ردة والمش ام    : المنف ادر ع اريخى، الص اع الت م االجتم ى عل نهج ف ة والم الرؤي
  ).)٤٠٨(١٩٨٥، الصادر فى عام "استعادة الدولة مرة أخرى"، و )٤٠٧(١٩٨٤

دًا ع اليكتمل أب ورى فى أى مجتم ر الث أتى شديدة االختالف من . والتغي ا أن نتائجه ت آم
ى آخر ع إل ام    . مجتم د ع ا بع ى فرنس ا حدث ف ة، آم ديم تظل باقي ام الق ن النظ اك عناصر م فهن

  .إلى قيام الثورة، والتى ترفع الشعارات المثالية التى أدت ١٩١٧، وفى روسيا بعد عام ١٧٨٩

 Ethnocenterism التمرآز حول الساللة

ية        ة الرئيس ه الخطيئ ا بأن طلح أحيان ذا المص ارن،  يوصف ه نهج المق ى  للم و يعن وه
ام على المجتمعات األخرى فى ضوء االفتراضات         األسلوب المتبع فى دراسة وإصدار األحك

أن أساليب      الثقافية أو التحيزات الخاصة بالباحث وعادة ما توحى فكرة  التمرآز حول الساللة ب
ن يمكن   . السلوك فى المجتعات األخرى هى أدنى مستوى من تلك المتبعة فى مجتمع الباحث  ول

ة صحيحة واحدة لصنع األشياء       تجنب هذا التحامل إال باسقاط االعتقاد المسبق بأن هناك طريق
ل الممارسات    دء بتحلي ة فى ا   وتنظيمها، عندئذ يمكن لعلماء االجتماع الب ات المتبع األخرى   لثقاف

ه    ذى تمارس في ا أصبح تجنب التمرآز حول الساللة هو أحد          . فى إطار السياق ال وسرعان م
ل القرن العشرين    لألنثروبولوجيا االجتماعية الرآائز األساسية  وعلم االجتماع المقارن فى أوائ

ة إلى حدودها القصوى على ا     .  إن ذلك     ومع ذلك، إذا دفعنا الممارسات البحثي لطرف اآلخر، ف
بحيث يصبح من المستحيل تطبيق     نسبية، المبدأ آفيل بتحويل التحليالت المقارنة إلى تحليالت 

ة       الرشدأى معايير معرفية أو تقويمية عامة، آمعايير  ال أو المستويات األخالقي على سبيل المث
  .تحيز المالحظ : انظر . العامة 

 Glossing        تمويه

  ).منهجية الجماعة(ثودولوجيا اإلثنومي: انظر

 



 

  

 Discriminationتمييز، تفرقة      

ذا   "المعاملة غير العادلة"تعنى الكلمة فى االستخدام الشائع ببساطة  ، ولكننا نصادف ه
ة   ات اإلثني ات العالق ياق نظري ى س اع ف م االجتم ى عل ى نطاق واسع ف تخدمًا عل وم مس المفه

رانكلين   سمنر وليامأمثال (اع األوائل وقد نظر بعض علماء االجتم. والعنصرية دنجز وف ) جي
اره  التمرآز حول الساللة،  إلى التمييز باعتباره تعبيرًا عن  ظاهرة   -بكلمات أخرى  -أو باعتب

ى   "ثقافية تدور حول   ة المختلف عن ى أجريت        ".آراهي ذا التفسير مع الدراسات الت ويتسق ه
رة  ةحول فك أثر التصورات النمطي ى أوضحت آيف تت ة  الت ين الجماعات اإلثني ات ب العالق

ات       ة إزاء الجماع ل جماع ا آ ؤمن به ى ت ة الت ة االجتماعي دات ذات الطبيع ة بالمعتق والعرقي
د     . األخرى ز ق ألة التميي ومع ذلك، فإن معظم التحليالت السوسيولوجية التى أجريت حول مس

عن النضال من أجل    رآزت على أنماط الهيمنة واالضطهاد، ونظروا إليها باعتبارها تعبيرا 
  .أو االمتيازات القوةالوصول إلى 

ذه الصراعات         ة له اء حول المصادر البنائي ين العلم وهناك مع ذلك ثمة خالف آبير ب
فالمارآسيون يذهبون إلى أن المجتمعات الرأسمالية تعمل   . بين الجماعات اإلثنية والعنصرية

ة   ق نزع ى خل رية عل ة  عنص ا عملي هل له تغالللتس ة   ان( االس ال دراس بيل المث ى س ر عل ظ
ام   "مالحظات حول النظرية االقتصادية للعنصرية"نيكوليناآوس  . )٤٠٩()١٩٧٣، المنشور ع

اج        ز هو فى الغالب نت ة أن التميي لإلستعمار  ويشتق هذا المدخل تصوره من األطروحة القائل
ون  ( الداخلى د  "وهى األطروحة التى عرضها بلونر فى مقاله المعن رد  االستعمار ال اخلى وتم
و ام    " الجيت ة ع كالت االجتماعي ة المش ور بمجل دخل    . )٤١٠(١٩٦٩المنش ذا الم تق ه ا يش آم

ا بوناشيش فى دراسته    " (تصوره من نظريات أسواق العمل المجزأة  : آالنظرية التى طرحه
اع     "سوق العمل المجزأ : نظرية فى العداء اإلثنى" م االجتم ة لعل ة األمريكي المنشور فى المجل

ز   ).تجزؤ سوق العمل: وانظر أيضا مادة.)٤١١(١٩٧٢عام  فهذه الرؤية تقدم تفسيرًا آخر للتميي
ر المضمونة    يشير إلى أن الرأسماليين يستفيدون من فرص التمييز بين األعمال الرخيصة غي
ان أن      ب األحي ى أغل يهم ف هل عل ن الس ه م ور، وأن ة األج ال المضمونة المرتفع ين األعم وب

ى الجما دوا عل ل يعتم ى سوق العم ات ف ذه الفئ وين ه ى تك ة ف ة أو العرقي اك . عات اإلثني وهن
و     ل نح ى المي ة عل ائج المترتب دى النت ز بوصفه إح ير للتميي رًا تفس لطية أخي ت (التس ا آان أي

رة فى أى مجتمع     ) أسبابه رأى     (السائدة بين القطاعات الفقي ذا ال ثالً -انظر عرضًا له : فى  -م
ة  "باره وظيفة لوضع الجماعةالتسامح العنصرى باعت" سميث، ، المنشور فى المجلة األمريكي

  .)٤١٢(١٩٨١لعلم االجتماع، عام 



 

  

أما فى السنوات األخيرة فقد استخدم مفهوم التمييز على نطاق واسع فى دراسة العالقة 
ذه     ل ه يرات لتحلي ذه الحجج والتفس ن ه ة م واع موازي دمت أن ث ق اث، حي ذآور واإلن ين ال ب

ة ذا ذ. العالق اع   وهك غل القط ى أن تش ر عل ا تجب ًا م رأة غالب ى أن الم ت بعض البحوث إل هب
الجيش إلى أن تشكل ) فى رأى بعضهم(بل إنها تضطر . الثانوى داخل أسواق العمل المقسمة

ناعى اطى الص ى      .االحتي رت إل ى نظ ًا الت ر تخصص ات األآث ن الدراس ر م دد أآب اك ع وهن
ار السن  ز ضد آب ادة(التميي ار السن التعصب: انظر م وقين ) ضد آب ن ذوى (وضد المع م

  .التعصب، االنحياز الجنسى للرجل: انظر أيضا مادتى). العاهات

 Positive Discrimination تمييز إيجابى

ز بعض الجماعات     ة    (يشمل السياسات والممارسات التى تمي خاصة الجماعات اإلثني
ًا لالضطهاد    ) والنساء ادة  فى مجال العمل و   (التى تعرضت تاريخي يم ع ويستخدم فى   ). التعل

ا     طلح هم ذا المص ديالن له طلحان ب دة مص ات المتح ابى : "الوالي ل اإليج ز "، و "العم التميي
ويرى دعاة التمييز اإليجابى أن وجود   . ، ونجدهما منتشرين هناك على نطاق واسع"العكسى

ة   ة   النظم القائم ق        لالمساواة والصور النمطي افؤ  يجعل من الضرورى وجود سياسة لخل تك
ًا          زة تاريخي ى آانت ذات أوضاع متمي ة، والجماعات الت الفرص بين تلك الجماعات من ناحي
يًا   من ناحية أخرى ومع ذلك فهذا التصور محل خالف شديد، آما أنه أثار جدًال قانونيًا وسياس

ى دالالت          . آبيرًا ذا الموضوع عل اع بدراسة ه م االجتم ام عل ر من اهتم ويرآز الجانب األآب
  .العدالة االجتماعية: انظر آذلك. ييز االيجابى بالنسبة لمفهوم تكافؤ الفرص وممارساتهالتم

  التمييز بين التوجه تبعًا للعمل والتوجه تبعًا للوقت

Task - Orientation Versus Time -Orientation 

ى         ارة إل ناعى لإلش اع الص م االجتم دان عل ى مي ع ف اق واس ى نط تخدم عل ز يس تميي
ات ا يم األداء التوجه كال تنظ ل وألش ة للعم اه  .لمتناقضة والمتقابل ى معن ز ف ذا التميي ى ه ويعن

واهر             ض الظ وء بع ى ض ت ف ون الوق ل يقيس ه العم ون توج ذين يتبن ال ال يق أن العم الض
ا     "والدورات التى تحدث بشكل طبيعى،  ين شروق الشمس وغروبه ، أو "آالوقت المنقضى ب

ام، أو  ل بساطة(مواسم الع دى الوقت): "بك ى ي ذى ف تغرق إلنجاز العمل ال والنقطة ". المس
ًا لوحدات الوقت المصطنعة         اهًال تام اك تج ذا أن هن دقائق، والساعات،   (المهمة فى آل ه آال

ة     . ، أى الوقت الذى تحدده الساعة ")أيام العمل"و ة والتاريخي وحى الشواهد األنثروبولوجي وت
ة ومحددة واليعرف إال       أن هذا التوجه من العمل، الذى يقوم فيه اإلنجاز ام معين ى أداء مه عل



 

  

ين     ز ب ن التميي ى م د األدن راغ،  الح ت الف ل ووق ين    العم رًا ب ائدًا ومنتش ان س ه آ ذا التوج ه
راع  وقد أدى . ل الصناعة على السواءالمجتمعات القبلية التقليدية والغربية فى مرحلة ماقب اخت

ى   الساعات، أو باألحرى استخدام أصحاب العمل لها آوسي لة لقياس مدخالت اإلنجاز، أدى إل
ة الرئيسية        ه الوقت هو العمل دًا      (خلق نظام لإلنجاز أصبح في ًا جي ة توثيق اك شواهد موثق وهن

ود يشترى     ). على مقاومة العمال لهذا النظام فى بادئ األمر ففى ظل هذا النظام أصبح المجه
ت   اعة، وأصبح الوق اع بالس ق"ويب دصف"، وأصبحت "يمضى"وال " ينف ت -قة الجه " الوق

لعة أخرى      ة شأن أى س ات دقيق ة    . تحسب لها موازن د دراسة تومسون المعنون ت،  : "وتع الوق
ناعية     مالية الص ل، والرأس ام العم ام      (ونظ ر، ع ى والحاض ين الماض اب ب ى آت ور ف المنش

هى التحليل الكالسيكى للتغيرالذى طرأ على نظام العمل والذى صاحب االنتقال  )٤١٣()١٩٦٧
  .توجه تبعًا للعمل إلى التوجه تبعًا للوقتمن ال

اعًا،        ر شموًال واتس ومين أآث ذين المفه ق ه أما فى االستخدام المعاصر فقد أصبح تطبي
ه     رادفين للتوج ادة آم ى الع امالن ف ت يع ًا للوق ه تبع ل والتوج ًا للعم ه تبع ث أصبح التوج حي

  .الخبرة الذاتية للعمل: ظر مادةان. للعمل على التوالى" للعمل والتوجه الذرائعى" التضامنى"

  التمييز بين العام والخاص

Public Sphere versus Private Sphere Distinction 

ام   دان ع ود مي ى وج تند إل ة يس فة اليوناني ى الفلس ام والخاص ف ين الع ز ب ان التميي آ
م االجتم  . خاص بالسياسات وميدان خاص يتصل باألسرة والعالقات االقتصادية اع أما فى عل

ل، وهو              اة العم اة البيت وحي ين حي ى الفصل ب ادة لإلشارة إل ز ع ذا التميي الحديث فيستخدم ه
وعى    تقسيم العمل تجاوز اعتبر أساس نظام  ى التخصص الن ذآور  (التقليدى المعتمد عل أى ال

  ).واإلناث

 Profane Versus Sacred Distinction التمييز بين العلمانى والمقدس

  .يةالمادة التال: انظر

 Sacred Versus Profane Distinction التمييز بين المقدس والعلمانى

ايم يرى إميل  ده من المتخصصين فى         دورآ دينى   وآل من جاء بع م االجتماع ال أن  عل
ى         يا ف رًا أساس ل أم ازال يمث ان وم ذين المصطلحين آ ين ه ز ب ة للتميي ة المطلق إدراك الطبيع

ه   اجتماعيةآظاهرة تخصصهم هذا، سواء بالنظر إليه  ول  . قائمة أو آشئ يتعين تقديم تفسير ل تق



 

  

ة   ة والعلماني ياء المقدس ين األش ز ب ى التميي يكية ف ايم الكالس ارة دورآ ة : "عب ياء المقدس إن األش
ات    ا تحريم ا أو تحميه ا وتحوطه ة(تعزله ة ال )ديني ياء العلماني ا األش ك   ، بينم ا تل ق عليه تنطب

ة - ة التحريمات، وبالتالى فإن هذه الثاني يجب أن تظل على مسافة من األشياء        - األشياء العلماني
ة  ه (المقدس ر آتاب ام     : انظ ادر ع ة، الص اة الديني ة للحي ور األولي الظواهر ). )٤١٤(١٩١٢الص ف

  .عداها المقدسة إذن تعتبر ظواهر غير عادية تميز وتنفصل عن آل ما

 Manual Versus Non-Manual Distinction التمييز بين اليدوى وغير اليدوى

درج  ثنائية فضفاضة تستخدم فى ميدان دراسة   د من المؤشرات      الت رتبط بالعدي المهنى ت
ل ة مث ا     : االجتماعي تخدام بمعناه روط االس ن ش ى، فضال ع از التعليم دخل والصحة واإلنج ال

ة بمكانة على حكم قيمى يتعلق  - مع ذلك- إال أن هذه الثنائية تستند . الواسع  وطبيعة المهن المختلف
ة الوسطى،   السائدة فى  م العمل العقلى     الطبقة العاملة والطبق ا لك دوى  (وفق ر الي ل   ) غي فى مقاب

دوى (العمل الفيزيقى  ا    ) الي ه آل منهم ًا،      . المفترض أن يتطلب ًا وثيق ة ارتباط ذه التفرق رتبط به وت
ستيعاب  وعلى الرغم من ا . التفرقة بين أعمال ذوى الياقات الزرقاء مقابل ذوى الياقات البيضاء

إن محاوالت التوصل إلى تعريف          هذه التفرقة فى الحياة اليومية والقانون على نطاق واسع، ف
ة          ة هى تفرق ذه التفرق دوى تكشف عن أن ه ر الي إجرائى متفق عليه لكل من العمل اليدوى وغي

ة ى األوضاع   . تحكمي ة ف روق النوعي ذنا الف ا أخ ك إذا م ى ذل اء الضوء بوضوح عل ن إلق ويمك
ار المهني ات البيضاء          : ة بعين االعتب ة فى وظائف ذوى الياق اًال عقلي ؤدين أعم واتى ي فالنساء الل

يحصلن على نفس األجر أو يتمتعن بذات الهيبة التى يلقاها الرجال العاملون فى  نجد أنهن إما ال
بيد أن غموض التفرقة لم يمنع علماء االجتماع أنفسهم من تحديد ووصف المظاهر   . ذات المهن

ا   فرص الحياة، وأسلوب المعيشةعامة لعدم المساواة الشائعة فى ال والهيبة باعتبارها مرتبطة بم
ة  ن يدوي ه مه ق علي ة  / يطل ر يدوي ن غي ة، ومه ة العامل ة الوسطى/ الطبق تخدم اآلن . الطبق وتس

د     اطة أن تعكس البع اول ببس درج، وهى تح ة للت ى الدراسات االجتماعي ة ف ر دق تصنيفات أآث
ة الوظائف         القيمى الذ ين هيب ة ب ات من عوام المحكمين فى التفرق ومع  . اتى الذى تستخدمه عين

دوى أو العقلى     ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن هناك إجماعًا مجتمعيًا حول األهمية النسبية للعمل الي
ا       دلل عليه ا ي ة م دة، تصنيف     انظر أيضا،   . ال تجد فى البحوث اإلمبيريقي ة الجدي ة العامل الطبق

  .هيبة مهنية مهنى،

 Reverse Discrimination التمييز العكسى

  .التمييز اإليجابى: انظر



 

  

 Gender Discrimination  )الجنس(التمييز على أساس النوع 

  .الجنس: انظر

 Stimulus Discrimination تمييز المثير

تعلم       ة ال ا نظري م   السلوآية،  ظاهرة تم التعرف عليها وتشخيصها فى ثناي ى تعل وتعن
  .رد أن يميز، عند االستجابة، بين المثيرات المتشابهةالف

 Dissonance           التنافر

  .المادة التالية: انظر

 Cognitive Dissonance تنافر معرفى

ه  افر   : إحدى نظريات المعرفـة الرئيسية التى طرحها ليون فستنجر فى آتاب ة التن نظري
ة العناصر المتنافسة، أو المتعارضة أو وتحدد النظري ).١-٤١٤(١٩٥٧المعرفى الذى صدر عام 

د أن        : من هذا مثًال. والسلوكاإلدراك، المتناقضة فى  ى بع دخين حت اس فى الت اذا يستمر الن لم
يؤمنون بدافع من المنطق  يعرفوا أن التدخين يضر بالصحة؟ يذهب فستنجر إلى أن األفراد ال

و . المنطق النفسى يؤمنون بدافع من الحاجة النفسية، أى بنوع من  بقدر ما رى أن السعى    فه ي
ا   . إلى تحقيق التناغم والتوازن يؤدى إلى االتساق فى أنواع اإلدراك افر إم ويمكن تخفيض التن

اه   ر االتج ال السابق أن      : من خالل التغيير فى سلوك الشخص أو تغيي ذا نجد بالنسبة للمث وهك
ثًال     المدخنين إما أن يتوقفوا عن التدخين، أو يعدلوا من المعرف دوا م أن يعتق ة التى وصلتهم، آ

. أن معظم األفراد الذين يدخنون اليموتون فى مرحلة الشباب، ومن ثم ليسوا فى خطر حقيقى 
من حيث أنها تذهب إلى افتراض وجود حاجة تكرار المعنى، إن النظرية تكاد تكون نوعًا من 

ا يكت         ادات بسبب م ا عدة انتق ا وجهت إليه ا     داخلية إلى االتساق، آم ا من غموض، ولكنه نفه
  .النظرية المعرفية: انظر أيضا. مازالت مع ذلك قوية التأثير إلى حد بعيد

 Contradiction        تناقض

م المنطق، استعاره     لكى يفسر طبيعة الحرآة      هيجل مصطلح ينتمى فى األصل إلى عل
، ثم يترتب عليها نقيضها - بالضرورة- الجدلية فى تاريخ الفكر اإلنسانى حيث أن آل قضية تولد 

ا      وق عليهم ين المتعارضتين ويتف د أن تطورت   . ترآيب جديد، يحتوى على الفكرتين األولي وبع
م التطور        مارآسأفكار آارل  ذا األسلوب المجازى فى فه استطاع أن يتزود بوسائل لتجاوز ه

ه فردريك      . االجتماعى، وتجاوز مضامينه التطورية دما جعل م يعترض عن ز ولو أنه ل ا   إنجل فيم



 

  

ة المقدسة           . بعد أساسًا للمادية الجدلية رر األساسى للمكان ة المب ذه الحال ه فى ه د استخدامه ل ويع
  .التى احتلها المصطلح بعد ذلك فى الخطاب المارآسى الكالسيكى

ة   ) وبصورة فضفاضة(وقد أصبح المصطلح يستخدم اليوم على نطاق واسع  فى نظري
ه  فقد ذهب عا. علم االجتماع بصفة عامة التناقضات  : لم االجتماع األمريكى دانيل بل فى آتاب

ام   ادر ع مالية، الص ة للرأس ات   )٢-٤١٤(١٩٧٩الثقافي ى المجتمع امى ف اقض المتن ى أن التن ، إل
اء الغربية المتقدمة، تكمن جذوره فى االنفصال بين  اعى   البن ا،   (االجتم االقتصاد، التكنولوجي

ى   ة   )النسق المهن ين الثقاف ر ا (، وب انى   التعبي ا محاور      )لرمزى عن المع م آل منه ، حيث تحك
ة ية متباين ذاتى، . أساس بط ال اءة، والض وظيفى، والكف د ال ب الرش اعى يتطل اء االجتم فالبن

انى  ى الث ا يرب ى، بينم تقبل المهن والء للمس ل، وال باع المؤج ة-واإلش ات  -الثقاف اتجاه
  .االستعراض والتباهى أمام اآلخرين، واإلسراف، واالستمتاع

 Antinomianism )         تناقض القوانين أو المبادئ(التناقض ) نزعة(

ة أو    االعتقاد بأن عقيدة الشخص أو انتماءاته الدينية تعفيه من االلتزام بالقواعد القانوني
ددًا  ). ومن ثم معارضة المعايير(األخالقية للمجتمع بصفة عامة  وقد وسمت نزعة التناقض ع

ن  ةم رق الديني د الف ى م يحىعل اريخ المس ه الخصوص أن بعض  . ار الت ى وج ويالحظ عل
ى نشرت مذهب           ابع عشر الت رنين السادس عشر والس الفرق البروتستانتية المتطرفة فى الق

ذين يحوزون           آالفن أن أولئك ال ى االدعاء ب د ذهبت إل حول القضاء والقدر بهذا األسلوب، ق
يس لديهم القدرة على ارتكاب الخطيئة، ومن  ل) المخّلصين(يقينًا داخليًا هم من بين المختارين 

ه   ارف علي ا  . ثم فإنهم قد تخلصوا من االلتزام بالحدود المفروضة على السلوك الشائع المتع أم
دا   ع األوني ى مجتم تمل عل ر معاصرة فتش ة األآث رن Oneida Communityاألمثل ى الق ، ف

اء اهللا    ا    Children of Godالتاسع عشر، وجماعة أبن ذه فى أيامن اقض    . ه رتبط نزعة التن وت
ددى  زواج التع ل ال ائعة، مث ر الش ر المحافظة وغي ة غي ية والزواجي ادة بالممارسات الجنس ع

وتبرر هذه ). جماعة أبناء اهللا(أو النشاط الجنسى خارج نطاق العالقة الزوجية ) عند األويندا(
  .الجماعة هذا السلوك بأنه يؤدى إلى خالص أشخاص آخرين

 Figure - Ground Contrast الصورة والواقعالتناقض بين 

  .اإلدراك الحسى: انظر

 Social Forecasting التنبؤ االجتماعى

ى يمكن أن            االت الت ورة مجموعة من االحتم ة يحاول بل ة االجتماعي اتجاه فى النظري



 

  

نيل ومن األمثلة الكالسيكية لهذا االتجاه العمل الذى قدمه دا. تتخذها عمليات التطور التاريخى
ى   )٤١٥(١٩٧٣الذى صدر عام ظهور مجتمع مابعد الصناعة، : بيل بعنوان ، والذى يشتمل عل

ين المحاوالت      ". مغامرة فى التنبؤ االجتماعى"عنوان فرعى هو  ه وب ين محاولت ل ب ويميز بي
ابقة  ديرًا(الس ل تق م تن ى ل ة ) الت ق بظروف اجتماعي ؤ تتعل د للتنب ى حاولت صياغة قواع والت
ى طرح       وعلى. معينة اعى يقتصر دوره عل ؤ االجتم خالف تلك المحاوالت رأى بيل أن التنب

ه ال    ط، وأن االت فق ى          احتم اك انتظام ف ا يكون هن االت إال حيثم ذه االحتم ل ه د مث يمكن تحدي
ة     لة زمني حدوث الظواهر، أو حينما تكون هناك تيارات يمكن لنا أن نحدد اتجاهها خالل سلس

ها آمسارات تاريخية، أو حينما يمكن للمرء أن يفترض درجة     بطريقة إحصائية، أو أن نصف
ذه الظروف    . عالية من الرشد لدى الناس الذين يؤثرون على مسار تلك األحداث  وحيث أن ه

ا            ) آما يعترف بيل( ًا م اعى غالب ؤ االجتم ة التنب إن من يقومون بمهم وافر، ف ادر أن تت من الن
د الشروط   دين بتحدي زمين أو مقي وا مل رارات  يكون ل ق ا جع ى ظله ن ف ى يمك والضوابط الت

  .سياسية معينة ذات فاعلية، بدًال من التنبؤ بنتائج تلك القرارات

 Socializationتنشئة اجتماعية      

التنشئة االجتماعية هى العملية التى من خاللها نتعلم آيف نصبح أعضاء فى المجتمع، 
ايير من خالل استدماج    يم  و مع ة   ق ة أداء   المجتمع من ناحي م آيفي ا ، أو تعل ة   أدوارن االجتماعي

  .من ناحية أخرى) إلخ...دور العامل، والصديق، والمواطن(

ل التنشئة      Natureوهناك جدل مستمر حول األهمية النسبية للطبيعة    Nurtureفى مقاب
ة   ( ل البيئ ة فى مقاب ذا يتعلق بمدى     . فى نمو اإلنسان  ) أو الوراث اك جدل آخر قريب من ه وهن

ى البشرالمب ة لبن ة التنشئة االجتماعي ة فى أهمي ة . الغ ادات االجتماعي أى هل يخضع البشر للع
ذا الجدل           ر ه ز األساسية لإلنسان؟ ويثي ذى يقضى على الغرائ ومهارات أداء الدور إلى الحد ال

الذى يرى أن التنشئة تعمل ضد دوافعنا ونزعاتنا الطبيعية فى   فرويدالمنظور السيكولوجى عند 
د أساسية فى تحقيق التكامل فى            الوظيفىالمنظور  مقابل ة تع ذى يرى أن التنشئة االجتماعي ال

ة          . المجتمع ة فى التنشئة االجتماعي ات الطبقي ر االختالف ة على أث . وقد رآزت الدراسات الحديث
ة   ق باللغ ها يتعل تين (وبعض اب برنس ر آت ام   : انظ ادر ع بط، الص وانين والض ة والق الطبق

ا)٤١٦(١٩٧١ ة     ، بينم ات القيمي ى التوجه ات ف رى باالختالف ات أخ ت دراس ف (اهتم ر مؤل انظ
  .)٤١٧(١٩٦٩الطبقة واالمتثال، المنشور عام : آوهن

تم من   الطفولة، ولم يعد يتم النظر إلى التنشئة االجتماعية باعتبارها الحافظ لمرحلة  وت
ا اآلن أن الت   . خالل األسرة والمدرسة لم به ة مستمرة    ولكنه أصبح من األمور المس نشئة عملي



 

  

ا    . مدى الحياة تعلم من خالله آما اتضح أيضًا أن التنشئة ليست مجرد عملية ذات خط واحد، ي
اتهم     م وواجب د أدواره دون تحدي اس يعي ك أن الن ع، ذل ع المجتم ون م ف يتكيف راد آي األف

اره آيف ت    . االجتماعية رتبط ومن هنا، فإن أى فهم للتنشئة االجتماعية يجب أن يأخذ فى اعتب
م  . تلك العملية بالتغير االجتماعى وفى ضوء هذا المعنى تشير بعض المدارس النظرية فى عل

م         ة تجعله ع، بطريق رد فى المجتم دة للف االجتماع إلى افتراض وجود تصور عن التنشئة الزائ
وا         ارى، وه يم ويصبح الفعل ذا توجه معي ه الق يبالغون فى التأآيد على المدى الذى نستدمج ب

ام ال    اته بيل المث ى س ة عل ة المعياري ًا ضد الوظيفي ه غالب ج(يوج ال رون ر مق التصور : انظ
انية    ة اإلنس ى اجتماعي رق ف ام        المغ اع ع م االجتم ة لعل ة األمريكي ى المجل ور ف المنش

٤١٨(١٩٦١(.  

 Enculturation تنشئة ثقافية، تكيف ثقافى

ة األم   ا الثقافي دان األنثروبولوجي ى مي ذا المصطلح إل ى ه ى  ينتم رادف ف و ي ة، وه ريكي
ه لكى يصبح     . التنشئة االجتماعيةالحقيقة مصطلح  ويشير مصطلح التنشئة الثقافية إلى فكرة أن

ة  الفرد عضوًا آامل العضوية فى أى      ة  أو ثقاف ة فرعي تعلم وأن يستخدم أنماط      ثقاف ه أن ي فعلي
  .الثقافة ونماذج السلوك الثقافى، سواء الرسمية أو غير الرسمية، التى تفرضها تلك

 Political Socialization التنشئة السياسية

ابه معلومات          ك من خالل إآس هى عملية تجنيد أو إدماج الفرد فى نسق سياسى، وذل
ه دور العضو السلبى أو اإليجابى          ية، وتعليم عن الرموز والمؤسسات، واإلجراءات السياس

ه فى نظام الحكم، واستيعاب نسق القيم واإليديولوجيا التى ت ذه    . دعم النظام برمت م ه ويمكن فه
ا   ة بأآمله ى جماع تم عل افى ت ل ثق ة نق ردى أو عملي م ف ة تعل ا بوصفها عملي ة وتحليله . العملي

دة    ال الجدي ين األجي ن خالل تلق ا السياسى م تمرار تراثه ى اس افظ عل م أن تح تطيع األم وتس
وى، و        ام الترب ق النظ ن طري ك ع تقرة، وذل لوك المس ر والس اط التفكي ال  أنم ائل االتص وس

وار     ات الج ل، وجماع ان العم اهيرى، ومك ة (الجم ان المحلي ق  )اللج ن طري ذلك ع ، وآ
ث، حيث تكون المؤسسات السياسية      . المؤسسات السياسية نفسها ونالحظ فى دول العالم الثال

زة،             ة وجي رة زمني د خضعت لإلصالح خالل فت ة ق د، أو تكون المؤسسات القائم حديثة العه
ى         نالحظ هنا أن  اهيرى، ومؤسسات المجتمع المحل ائل االتصال الجم وى، ووس النظام الترب

ية    ة السياس ادة التربي ية، أو إلع ة السياس أدوات للتربي م  . تستخدم صراحة آ ا فى نظم الحك أم
ة تكون    األقدم عهدًا واألآثر استقرارًا فنجد أن وظائف التنشئة السياسية للمؤسسات االجتماعي

ا أو        ضمنية أآثر منها ظاهري ادة أن تكون من البراعة بحيث اليمكن رؤيته ة ومباشرة، والع



 

  

  .توجيه نقد عام لها

اة،     ر دورة الحي ديولوجى عب تقرار اإلي ة االس ية بدرج ئة السياس ات التنش تم دراس وته
ار            ية، وطرق اختي اة السياس ة فى الحي ين االتجاهات السياسية والمشارآة االيجابي والعالقة ب

ى   )من خالل النظام التعليمى مثًال(نشئتها، الصفوة السياسية وت ، وأنماط السلوك التى تؤشر إل
اء    ذا االنتم االنتماء الطبقى االجتماعى وآذلك السلوآيات الالقياسية غير المعتادة المرتبطة به

ين سمات    )مثل النزعة المحافظة عند الطبقة العاملة، وما يسمى بالوعى الزائف( ة ب ، والعالق
ية والتوج ن        الشخص ل م بى لك أثير النس ى، والت دور السياس رد ال يم الف ية، وتعل ات السياس ه

  .األسرة، والمدرسة، ومكان العمل على األفكار والسلوآيات السياسية

 Work Socializationتنشئة العمل 

ة    )عمالة: انظر مادة(عملية تعليم العمال االشتغال بأجر  ة اإليديولوجي واالمتثال لألبني
العمل، والتنظيم الذى  مكانوالقيم، وثقافة ، المعاييراستدماج : العمل، من قبيلالمرتبطة بهذا 

ه الشخص، أو    ة يعمل في وة          المهن ات الق واؤم مع عالق ى الت درة عل ة، والق أو الجماعة المهني
ارات والسلطة فى مكان العمل، واآتساب   ال     مه ة، واالمتث ات الثانوي دور العالق والوظائف   لل

ند  ى تس ددة الت اب ا      المح لها أرب ى يفض لوآيات الت ى الس رد، وتبن ل الف ى العام ل إل لعم
والء  ( ق، وال دير         ). آاالنضباط، وروح الفري م تق ة تنشئة العمل بشكل أعم تعل وتتضمن عملي

القوة، أو     ة، آ ال معين االتجاهات التى تدعم قيمة العمل عمومًا والمهارات المطلوبة ألداء أعم
ة   ة(البراع ة أو العقلي ة،)اليدوي درات التحليلي داع، أو الق ابية، أو اإلب درات الحس أو  ، أو الق

  .القدرة على اإلقناع

 Racializationالتنشئة العنصرية   

ل     ا تمث ة باعتباره هى العمليات االجتماعية التى بمقتضاها تصنف جماعة سكانية معين
  .ساللة أو جماعة عرقية

 Occupational Socialization تنشئة مهنية

معترف بها والمستمرة  عملية تعلم االتجاهات وأساليب السلوك الالزمة الآتساب الكفاءة ال
ة ة معين تم . فى إطار ممارسة مهن ارات التى ي ذه االتجاهات وأساليب السلوك المه وتتضمن ه

  .اآتسابها خالل التدريب، ومعايير العمل غير الرسمية، وقيم الزمالء والعالقات بينهم

 Anticipatory Socialization تنشئة توقعية



 

  

در     ر رسمية للت ى     التنشئة  يب، تنطوى  على خالف األشكال األآث ى التبن ة عل التوقعي
معينة لم يستطع األفراد المعنيون أن  بمكانةأو السلوك المالئم المرتبط  للمعاييرغير الرسمى 

د  الدوريبلغوها بعد، وبذلك يتم تزويدهم بخبرة  ع     . الذى لم يشغلوه بع ال، يتوق ى سبيل المث فعل
ة من خالل وا األدوار الوالدي ألدوار،  األوالد أن يلعب اذج ل ارهم نم ديهم باعتب تهم لوال مالحظ

  .آما أن الموظف قد يتوقع الترقى من خالل تقليد السلوك الوظيفى لرؤسائه

  Organization       تنظيم

  .التنظيم) نظرية(البناء الرسمى، : انظر

  التنظيم، سوسيولوجيا المنظمات) نظرية(

Organization Theory, Sociology of Organizations 

يًال من المصطلح   ان المصطلح األول أوسع قل ادل، وإن آ ذا المصطلح بالتب تخدم ه يس
اع،       م االجتم ل عل الثانى، آما أنه يغطى البحوث والدراسات التى يقدمها دارسون من خارج حق

  .بما فيهم أولئك المهتمون بتقديم المشورة لإلدارة حول آيفية تصميم المنظمات وأدائها لعملها

ا آانت  ة أصبح      ولم اة االجتماعي احى الحي ائر من ى س مختلف أشكال التنظيم تنتشر ف
ى أصبحت موضوعًا للدراسة فى       هناك قدر من الصعوبة فى تعريف تلك األشكال، وهى الت

ذه المشكلة        . علم اجتماع المنظمات دة له يلفرمان فى مناقشة مفي د س ه   (وقد ذهب دافي فى آتاب
ات: "الموسوم ة المنظم ام  ، الصادر"نظري ى  )٤١٩()١٩٧٠ع مية الت ات الرس ى أن المنظم إل

ة  : يتناولها هذا الفرع من فروع علم االجتماع تتسم بثالث سمات هى أنها تنشأ عند نقطة زمني
د من األمور              ة التع ات االجتماعي اط من العالق ا تتصف بأنم ا، وأنه معينة يمكن التحقق منه

ات اال    ه العالق د ب ذى تع در ال نفس الق ا ب لم به مية   المس ر الرس ات غي ل المنظم ة داخ جتماعي
تحكم   )آاألسرة مثال( ا وال ، وهى عالقات يسعى المشارآون فى التنظيم عادة إلى التنسيق بينه

ام للكشف           . فيها ر من االهتم در آبي ك المنظمات بق تأثرت تل ك اس والسمة الثالثة أنه بسبب ذل
  .ة فيهاعن طبيعة تلك العالقات االجتماعية، وإلحداث تغييرات مخطط

ين، يعكسان أصلها  رة نهجين اثن ا المبك ة التنظيم فى مراحل تطوره د سلكت نظري وق
م اإلدارة       ل عل اع، وداخ م االجتم ل عل ل حق ائى داخ أها الثن زدوج ومنش و   .الم د اقتضى نم وق

المى       ى ع رى، خاصة ف ات الكب ع المنظم ر توس ع عش رن التاس ى الق ناعية ف ات الص المجتمع
ة، التى ارتبطت         وقد أ. المصنع والدولة ات اإلدارة العلمي سهم التنظيم الصناعى فى نشأة نظري

ر بنموذجه           ة ماآس فيب باسم فريدريك ويليام تايلور، على حين ألهمت أشكال التنظيم فى الدول



 

  

ة            اء البيروقراطي الى لبن دما آتب عن النموذج المث ه عن ذى آان فى ذهن د رآزت   . المثالى ال وق
ة التى يشغلها       هاتان النظريتان على تحليل أبنية المنظمات، أى دراسة طبيعة األوضاع المختلف

ا بالعمل         رتبط بتلك األوضاع، وعالقته ات التى ت األفراد العاملون فى التنظيم، والقوى والواجب
يم    ة للتنظ داف المعلن ق األه وب أداؤه لتحقي ة     . المطل ات آأبني ى المنظم ا إل رت آالهم ا نظ آم

  .وهرية للتحكم اإلدارى فى العملمتدرجة هرميًا، ذات أهمية ج

رن العشرين أن افتتحت مجموعة       ات الق غير أنه حدث خالل عقدى ثالثينات وأربعين
ذاك    دة آن ات الجدي ن الدراس ات  (م ل دراس انية  مث ات اإلنس ة العالق ارد،   حرآ تر بارن لتشس

يم الت      اع التنظ م اجتم يكيات عل ن آالس وم م ى أصبحت الي ى الت ة وادى تنيس ة هيئ ى ودراس
يلزنيك   ب س اع فيلي الم االجتم ا ع و   ) أجراه ل، أال وه درس والتحلي دًا لل دانًا جدي : افتتحت مي

ًا خاصًا       ادة اهتمام تم فى الع دراسة العمليات االجتماعية التى تجرى فى التنظيمات، والتى ته
ى     ًا عل ل أحيان د، ب ى تقيي مية عل ر الرس ة غي ات االجتماعي ل العالق ف تعم ى آي التعرف عل ب

دمير، يم   ت مية للتنظ داف الرس ة     . األه ة تعاوني ات اجتماعي ات آمؤسس ًا بالمنظم تم أيض وته
  .وليست مؤسسات ذات تدرج هرمى يتحكم فيه آل مستوى فيما يليه من مستويات

ر من         در آبي ات، وق وقد توفر لنا اليوم آم هائل من الدراسات السوسيولوجية للتنظيم
ات ك المنظم ول تل ات ح ة أن . النظري م والحقيق ة عل ى نظري ية ف دارس الرئيس ب الم أغل

ذه الدراسات    ديم ه ى       . االجتماع قد أسهمت فى تق د دنكرل يج ودافي تيوارت آل د حدد س فى  (وق
ة، والضبط  : "آتابهما ام   "التنظيم، والطبق ع مجموعات رئيسية    ) )٤٢٠(١٩٨٠، الصادر ع أرب

  -:من هذه االتجاهات، قدماها على النحو التالى

اتمحاوالت تنم: أوًال اه محاوالت تصنيف التنظيمات : يط المنظم ذا االتج ويتضمن ه
ل   ية، مث مات األساس ن الس ة م ًا لمجموع ف   : وفق ات، أوآي ذه المنظم ل ه ن عم تفيد م ن المس م

ال    ذا         . تفرض المنظمات على أعضائها االمتث اذج الدراسات التى تنتمى إلى ه ومن أفضل نم
  .نى، وروبرت بلونر، وتوم بيرنز، وستوآربيتر بالو، وأميتاى إتزيو: المجال بحوث آل من

ة        : ثانيًا الكوت بارسونز البنائي ة ت رتبط بنظري المنظمات آأنساق اجتماعية، وهو اتجاه ي
الوظيفية فى الفعل، وببحوث آل من فيليب سيلزنيك وروبرت ميرتون التى رآزت بدرجة أآبر 

ة تفاعل    والتنظيم فى نظر هذا االتجاه عبارة ع. على دراسة التنظيمات ن نسق اجتماعى فى حال
ا تسمى المنظمات    (مع األنساق االجتماعية األخرى  ذا   ")أنساق مفتوحة  : "ومن هن يم ه ، وأن ق

ه      د في ذى توج ر ال ع الكبي داف المجتم يم وأه ق ق و تحقي ه نح ه تتوج يم وأهداف ى رأى . التنظ وف
يعده الهدف األسمى لكل  وهو الذى(بارسونز أن المتطلبات الرئيسية لدعم التنظيم والحفاظ عليه 



 

  

ا . هى تلك التى تصدق على سائر األنساق االجتماعية عمومًا) تنظيم وغ   : ويعنى به التكيف، وبل
  ).أو القيمة(الهدف، والتكامل، وتدعيم النمط 

اه    -أى مرتبطة بعوامل أخرى   -التنظيمات آأبنية مشروطة إمبيريقيًا : ثالثًا وهو االتج
رتبط ذى ي ا -ال ى بريطاني تونا -ف ة أس ا خاصا ببحوث جامع يط . رتباط اه التنم انى اتج -ويع

اعى  -األول اه النسق االجتم انى-واتج ديم تعريف واضح   -الث ى تق ن الصعوبة ف ن شئ م م
ة،       (للتنظيم آموضوع نظرى  حيث يعرف التنظيم فى أحدهما آمجموعة من السمات النمطي

ة أستون   وق). وفى اآلخر بالحدود التى تنتهى عندها حدود التنظيم د طبق برنامج بحوث جامع
ل          اليب اإلحصائية،  مث ى بعض األس نفس، باإلضافة إل م ال بعض األفكار المستخلصة من عل

املى،  ل الع اس والتحلي اء القي اد البن اييس األداء التنظيمى بمختلف أبع ط مق ك بهدف رب وذل
ة السلطة    (التنظيمى  ال و درجة مرآزي رب   ). مثل درجة تخصص األعم تم ال م ي اد   ث ين أبع ط ب

ود         ان وج ا، ومك الحجم، والتكنولوجي تقلة آ ياق المس رات الس ى وبعض متغي اء التنظيم البن
ادة     إمبيريقياوالشك أن اتجاها . المشروع ى توجه ع مثل هذا البد وأن يتعرض لالنتقادات الت

  .لمثل هذا التوجه المنهجى

ة    وتشمل هذه الفئة االتجاه -:التنظيمات آأبنية للفعل -:رابعًا ى معرف ات التى ترآز عل
ومن اإلسهامات المبكرة فى هذا االتجاه . الظروف التى تحدد أفعال األفراد أعضاء التنظيمات

ايمون عن     ار الرشيد  دراسة هيربرت س د        . االختي ى ظهرت بع أثرت بعض البحوث الت م ت ث
اع   م االجتم يلفرمان، بعل د س ة دافي ل دراس ك، مث اهراتى ذل اخاصة اإلثنوميثودو( الظ ) لوجي

اعلى   اه التف ر(واالتج ة : انظ ة الرمزي يم   ). التفاعلي ييئ التنظ ن تش دًال م ى  (فب ارة إل أى اإلش
ائن     دافا وحاجات آالك األهداف والحاجات التنظيمية، آما لو آان التنظيم يمكن أن تكون له أه

م ويح        )البشرى م دوافعه راد له د أف رة لجه اه آثم ذا االتج اولون ، فالتنظيمات يتم تحليلها فى ه
ذين   . حل مشكالتهم الخاصة ويتكون بناؤها االجتماعى من األفعال الفردية ألعضاء التنظيم ال

ا  اد عليه رين واعت ات اآلخ نهم توقع ل م ول  . ألف آ ن المعق ان م ا إذا آ ذا الشك فيم ر ه ويثي
ى أى   . اإلشارة إلى التنظيمات آمؤسسات تسعى من أجل تحقيق األهداف التنظيمية اك عل وهن

ا   ) على سبيل المثال(يد من الدراسات التى توضح حال عد أن األهداف الرسمية قد التكون له
رًا   . أى عالقة باألهداف الحقيقية، أو التى يجرى تنفيذها فعًال وتوضح أيضًا أن التنظيمات آثي

ه من الممكن أن يحدث إحالل        بعض، وأن ما تكون لها أهداف عديدة متصارعة مع بعضها ال
دة داف جدي ت  و. أله ات، ومازال ل داخل التنظيم مية للعم ر الرس ة غي ة الثقاف د جرت دراس ق

اع    تجرى بشكل مكثف، بمعرفة علماء االجتماع المتأثرين  م االجتم . بمدرسة شيكاغو فى عل



 

  

، "العالقات اإلنسانية فى صناعة المطاعم   : "ويتجلى هذا التراث فى مؤلف ويليام فوت وايت
تحديد الحصة والتهرب من الواجب فى  : "دونالد روى، وفى دراسة )٤٢١(١٩٤٨الصادر عام 

، وفى )٤٢٢(١٩٥٢المنشورة فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع عام "أحد محالت بيع اآلالت 
  )٤٢٣(.١٩٦١، المنشور عام "ذوو الزى األبيض"آتاب هوارد بيكر المعنون 

ات التنظيم بوصفها تتسم ب          ر من نظري ى آثي اءات إل ارى   وقد وجهت االنتق ز معي تحي
ز لصالح اإلدارة ( ة تحي ذه الحال ى ه و ف لوك  )ه ردى لس ابع الف يالت ذات الط بب التحل ، وبس

م             . أعضاء التنظيم ا بمنظور عل ر من تأثره نفس أآث م ال ا بمنظور عل ى تأثره ك راجع إل وذل
ى   وة والضبط ف ات الق ؤثر عالق ا عن أن توضح آيف ت اع، وبسبب قصور تحليالته االجتم

ع الكب ا      المجتم أثر به ف تت ات وآي ى التنظيم ر ف ى     (ي ًا عل ز أساس رى الترآي ارة أخ أى بعب
  ).الممارسة الداخلية للسلطة اإلدارية ومحاوالت تدميرها

ة بعض      ا آئيب ولسبب ما نالحظ أن الكتب الدراسية فى ميدان نظرية التنظيم تتسم بأنه
ى     الشئ وهى ظاهرة عجيبة فى الحقيقة نظرًا ألن دراسات الحالة لبعض التنظيمات تكون عل

ذه مؤلف         . العكس تمامًا مشوقة وطريفة ة ه تثنى من سمة الكآب ى تس ومن الكتب الدراسية الت
ون ة  : "جاآس ى للبيروقراطي اد السياس ام  "االقتص ادر ع يكس  )٤٢٤(١٩٨٢، الص ف ل ، ومؤل

ون  دلى والمعن ابع الج ون ذى الط يم : "دونالدس ة التنظ ن نظري ًا ع ام "دفاع ادر ع ، والص
وعة )٤٢٥(.١٩٨٥ ذه الموس ى ه ة ف واد التالي ذلك الم ق، : انظر آ ة التواف د، نظري د المقي الرش

، البناء الرسمى، استبدال الهدف،    )نظام اإلنتاج الرأسمالى المتقدم(العمل المرن، الفوردية 
ة، اإلدارة     ة التنظيمي رت، الثقاف دراسات هوثورن، التنفيذيون واالستشاريون، ميشيلز، روب

  .ية النظمالعلمية، نظر

 Regulation Theory التنظيم) نظرية( 

الل       ا خ ى فرنس يلها ف م تأص ى ت ه إمبيريق ى ذات توج اد السياس ى االقتص ة ف ى نظري ه
ى نزعة   ى أوجه القصور ف ذل من أجل التغلب عل ذى ب ام ال د الع بعينيات آجزء من الجه الس

ية    ى المارآس ادى ف زال االقتص ى يطل   .االخت ة، الت ذه النظري ى رأى ه م   فف ًا اس ا أحيان ق عليه
اريس" ة ب ى    "مدرس ة ه ة االختزالي ذه النزع ى ه ب عل اهيم الضرورية للتغل إن المف ام : ، ف نظ

ربط نظام         ذى ي اج، ونمط النمو، ال التراآم، الذى يشير إلى تنظيم االستهالك وآذلك تنظيم اإلنت
ى اإلطار  ذى يشير إل دولى،  ونمط التنظيم، ال راآم بنظام تقسيم العمل ال دولى، الت ومى وال الق

راآم وأنماط النمو     . المؤسسى واإليديولوجى والذى ييسر أو يسهل إعادة إنتاج أنظمة خاصة للت
اهيم يمكن المرء من       ذه المف ولعل أشهر رأى يطرحه أصحاب نظرية التنظيم هو أن استخدام ه



 

  

ا       رن العشرين وهم اريخ رأسمالية الق ابعين من التنظيم فى ت ين نمطين متت ز ب ة : التميي الفوردي
ة   )نظام اإلنتاج الرأسمالى المتقدم( د الفوري ل     . Post - fordism، وما بع ال التى تمث ومن األعم

ا       يل أجليت ف ميش ة مؤل ة اإلنجليزي اه باللغ ذا االتج مالى   "ه يم الرأس ى التنظ ة ف ة : نظري تجرب
ات المتحدة   رجم فى   ١٩٧٦نشر فى األصل عام     " (الوالي ز  ))٤٢٦(١٩٧٩، وت " ، ومايك دافي

ل رايش     )٤٢٧)(١٩٨٦" (سجناء الحلم األمريكى  د جوردن وريتشارد ادوارد وميكائي : ، ودافي
مون  " ال منقس زأ وعم ل مج ة   : عم دة األمريكي ات المتح ى الوالي ل ف اريخى للعم ول الت ، "التح

  ).٤٢٩(١٩٨٧، "أوهام ومعجزات: "، وأالن ليبيتز)٤٢٨(١٩٨٢

 Social Organization التنظيم االجتماعى

  .التنظيم، تالكوت بارسونز، نظرية النظم) نظرية(لبناء الرسمى، ا: موادانظر 

 Institutionalized Sexism تنظيم االنحياز الجنسى للرجل

  .التمييز النوعى المنظم: انظر

 Institutionalized Discrimination التحيز االجتماعى) أو تأسيس(تنظيم 

ضد بعض الجماعات  ) التمييز(التحيز  أثبت تراث ممتد من دراسات علم االجتماع أن
ية         د المؤسس دبر، للقواع ة، دون ت ايعة األغلبي راء مش ن ج تج م ن أن ين ع يمك ل المجتم داخ

ة  ة القائم اير االجتماعي ة أو للمع ل  . والتنظيمي يس من الضرورى أن يمث وين  التعصبول وتك
ا لجماعة   والعداء الصريح أو الضمنى عوامل آامنة وراء استغالل  الصور النمطية جماعة م

ازات   افئ لالمتي ر المتك ع غي رى، أو وراء التوزي د . أخ ى  ويع از الجنس نظم أو (االنحي الم
انظر  . أآثر تجليات هذه الظاهرة شيوعاً ) المؤسسية( للرجل والعنصرية المنظمة) المؤسسى

  .النتائج غير المقصودة أو غير المتوقعة: أيضا

 Formal Organization التنظيم الرسمى

  .البناء الرسمى، نظرية التنظيم: نظرا

 Line -and- Staff التنفيذيون واالستشاريون

ات         ه أصحاب نظري ة تصنيف للوظائف والموظفين داخل التنظيم قدم . اإلدارة العلمي
التحكم الهيرارآى     أى داخل  (وتشير الوظيفة التنفيذية إلى النمط التنظيمى األساسى الخاص ب

درجى ام ت ام المو) نظ روالنظ د إلصدار األوام ى دور  . ح ير إل ارية فتش ة االستش ا الوظيف أم
تم فى            ذه النصيحة الي ديم ه ذيين لكن تق ديرين التنفي دمون المشورة للم المتخصصين الذين يق



 

  

  .إطار النظام الموحد إلصدار األوامر

 Abreaction, Abreaction Therapy التنفيس، العالج بالتنفيس

ون النف   ة        مصطلح يستخدمه المحلل ة إطالق المشاعر المكبوت ى عملي سيون لإلشارة إل
ابقة     لبية الس رات الس ى للخب د ذهب سيجموند    . من خالل اإلحياء التخيل د وق ه   - فروي فى أعمال

رة وتر أو   -المبك رة للت رات المبك ى الخب ن ف تيرية تكم أن جذور األعراض الهس ول ب ى الق إل
العديد من األساليب العالجية التى  فسىالتحليل النويوجد فى إطار مدرسة . الصدمات النفسية

رة            ددًا خب ايش مج ه يع ى أن يتصور أن ه عل ى من خالل معاونت تحاول عالج المريض العقل
  .الصدمة النفسية الفعلية

 Transcarceration التنقل بين مؤسسات الحجز

  .التخليص من الحجز: انظر

 Editing, Edit Checks تنقيح، تدقيق التنقيح

  ).البيانات(رميز ت: انظر مادة

 Typology           تنميط

  .تصنيف: انظر

 Economic Development تنمية اقتصادية

  .نمو اقتصادى: انظر

 Uneven Development التنمية المتفاوتة، تفاوت النمو

ل           ة تحوي ى عملي ير إل ة ليش ية الحديث ة المارآس ار النظري ى إط تخدم ف طلح يس مص
وى  للعالم آكل، ولكن أل الرأسمالية ن هذا التحول يتم بطرق مختلفة، فإنها تحدث تنمية فى الق

تؤدى إلى تقييد أو ) آجزء من نفس العملية(اإلنتاجية واالجتماعية فى بعض المناطق، ولكنها 
رى   اطق أخ ى من و ف ويه النم أن     . تش ديم ب ى الق د المارآس رة بالمعتق ذه الفك ة ه ن مقابل ويمك
  .ثًال على صورتهاالرأسمالية تخلق عالمًا واحدًا متما

 Sustainable Development التنمية المستدامة

ام            ة فى ع ة والتنمي ة للبيئ ة الدولي ذى أصدرته اللجن د ال ر برونتالن  ١٩٨٧عّرف تقري



 

  

وان ترك: بعن تقبلنا المش ا  )١-٤٢٩(مس تدامة بأنه ة المس ات "التنمي ى احتياج ى تلب ة الت التنمي
ال  ا هى      الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجي ى إشباع احتياجاته ة عل ونالحظ  ". التالي

اقص      الم تتن ر فى ع أن التقرير ال يتنبأ بمزيد من التدهور البيئى فى المستقبل وال بحدوث الفق
و االقتصادى،        "موارده باستمرار، وإنما يتنبأ  دا من النم بإمكانية دخول البشرية عصرا جدي

  ".البيئية الطبيعية يعتمد على سياسات من شأنها دعم وتنمية الموارد

 النمو االقتصادى بعدوانية شديدة على تحقيق  -تاريخيًا-ونعلم أن الدول القومية عملت 
آوسيلة ال إلشباع االحتياجات المادية األساسية فحسب، وإنما آذلك لتوفير الموارد  والتحديث

ة      اة بصفة عام ة الحي ة الصحي     (الالزمة لتحسين نوعي وفير الرعاي ل محاوالت ت يم  مث ة والتعل
ة    اول الكاف ا فى متن د       ). وجعله و االقتصادى تجه ة أشكال النم ا نالحظ أن غالبي ةولكنن ، البيئ

ان    (سواء باستخدام موارد طبيعية  ه من هدر أو     ) قابلة للنضوب فى بعض األحي ا تحدث أو لم
ة          . تلويث ال القادم و بالنسبة لألجي ات النم ك أن يعرض للخطر إمكاني ا   . ومن شأن ذل من هن

ذ     ت ين أن تأخ ه يتع ى أن ذه المعضلة باإلصرار عل ل ه تدامة أن تح ة المس فة التنمي اول فلس ح
ى       ة الت ار البيئي ا اآلث القرارات التى تتخذ على شتى المستويات فى المجتمع؛ تأخذ فى اعتباره

وع الصحيح من        . يمكن أن تنجم عن تلك القرارات ى ممارسة الن ا إل ك أن يقودن ومن شأن ذل
ادى القائم على التنوع الحيوى، وعلى التحكم فى األنشطة الضارة بالبيئة وتجديد النمو االقتص

ثالً     ات م د آالغاب ة للتجدي ة        . أو تعويض الموارد القابل ة البيئ ى حماي ك عل وسوف يعمل آل ذل
ذلك   ا آ ل وازدهاره ة، ب ق     . الطبيعي وم تتف الم الي ى ع ادية ف ة االقتص بحت التنمي ذا أص وهك

  .رد البيئية من أجل المستقبلواالستثمار فى الموا

ة          رة التنمي اوئ فك ا أن تن لطات يمكنه د س عب أن نج ه يص ح أن ن الواض ه م ع أن وم
ا   (المستدامة  ل له ا وتهل ه من   )بل إننا نجد فعال أغلب الحكومات ومؤسساتها ترحب به ، إال أن
ادة-الصعب  ة الت    -ع ى ممارس ة عل ية المترتب ائج السياس ل النت ات أن تتقب ى الحكوم ة عل نمي

يارات داخل        ادة الس ى قي المستدامة، مثل ضرورة اللجوء إلى فرض الرسوم أو الغرامات عل
ك   (المدن  دفع ثمن ذل ذا   ). على أساس أنه يتعين على الشخص الذى يلوث البيئة أن ي وسبب ه

العجز أنها سوف تتعرض للمساءلة والحساب من الناخبين بعد فترة حكم قصيرة ال تزيد على 
اس،   . و نحو ذلكخمس سنوات أ آما نجد فضال عن ذلك أن البيئة شأن مشترك خاص بكل الن

اً  ، مما يعنى أن حمايتها تتطلب سلعة عامةوهى  ة     . عمال جماعي ا أثبتت الممارسة الفعلي وهن
ادة          ببها ع ى يس ق، بسبب المشكالت الت المنتفعون  أن ذلك العمل الجماعى أمر عسير التحقي

  .بدون مساهمة



 

  

 Goal Differentiation تنوع األهداف

  .هدف: انظر

 Marginalization           تهميش

ة أو            راد من حق الوصول إلى المناصب الهام رد أو مجموعة من األف عملية حرمان ف
وة فى أى مجتمع       ة أو السياسية للق د يحدث فى    . الحصول على الرموز االقتصادية أو الديني وق

ية    ة الهامش كل الجماع ى أن تش ع الفعل ة الواق ة عددي واطنين   - أغلبي بة للم ال بالنس ى الح ا ه آم
ا   ) السود(األصليين   ة،     - فى جنوب أفريقي ين جماعة األقلي ا وب ز بينه ا ينبغى التميي ذلك فربم ول

  .التى قد تكون قليلة العدد ولكنها قادرة على النفاذ لمكامن القوة السياسية واالقتصادية

للبحوث االجتماعية فى الستينيات، آرد وقد أصبحت عملية التهميش موضوعًا رئيسيًا 
وًا اقتصاديًا            ة نم دول النامي ه بعض ال ذى حققت في فعل إلى حد بعيد للوعى بأنه فى الوقت ال
ار      ة من ثم ر متكافئ سريعًا، فإن سكان هذه المجتمعات لم يكونوا يحصلون إال على أنصبة غي

اح  ذا النج ذه ا     . ه ا ه ن خالله دث م ى تح ة الت د أضحت العملي يًا   وق وعًا رئيس ة موض لعملي
ات     أثرين بنظري ة  للدراسة، وبخاصة من قبل أولئك المت المى،   والمارآسية  التبعي ام الع والنظ

المى وليست قاصرة      الذين ذهبوا إلى القول بأن ظاهرة التهميش ترتبط بالنظام الرأسمالى الع
  .على مجتمعات بعينها فقط

ه الخصوص، إل ى وج ون عل ال األنثروبولوجي د م يةوق ة الجماعات الهامش . ى دراس
ا يحدث فى هوامش           أن فحص م ة ب رة القائل ى الفك وآان هذا االهتمام يرجع فى جانب منه إل
ى أعين  ع عن نفسه، وصورته ف ك المجتم ة صورة ذل ى معرف دلنا عل أن ي ل ب ع، آفي المجتم

  .هى العناصر التى تشكل قيمه الثقافية األساسية المجتمعات األخرى، وما

 Equilibrium, Social Equilibrium التوازن االجتماعى التوازن،

ة   ار النظري ى إط ددًا ف ًا مح دلوًال خاص ادى م وازن الع وم الت ل مفه ةاحت  الوظيفي
الكوت        ال ت ام، وفى إطار أعم ة من    . (بشكل خاص   بارسونز المعيارية بشكل ع ى حال ويعن

د ب  بعض  التوازن تستطيع فيها القوى أو االتجاهات المتعارضة أن يحي ق،   ) عضها ال وهو يطل
ونز    ماه بارس ا أس ى م اص، عل كل خ دوده "بش ى ح ق عل اظ النس ق "حف افظ النس ، أى أن يح

ة         ة معين رتبط ببيئ اص الم ه الخ تقرار نمط ر اس ض عناص ى بع اعى عل دد  . االجتم د ح وق
د  . والثانى هو المتحرك) غير المتغير(بارسونز نمطين من االستقرار، األول هو السكونى  وق

ل    وصف با اره يمث ر باعتب اعى    "رسونز النمط األخي ر االجتم ة للتغي ة النظامي انظر  ". (العملي



 

  

إلى  األنساق االجتماعيةوال شك أن ميل  )١-٤٢٩()١٩٥١آتاب النسق االجتماعى الصادر عام 
ى        (التوازن يمثل إحدى رآائز النظرية البارسونزيه  ات المجتمع الت ائز تعريف د رآ ا بع م فيم ث

ك الن دمتها تل ةق ل ). ظري طلحات مث تخدام مص ا اس رك"أم وازن المتح دينامى/ الت " ال
ة دارت   ) وليس مصطلحات التغير والصراع المألوفة" (الالتوازن"و دات آامل فقد شغلت مجل

واد  . حول النزعة المحافظة لهذا الشكل من النظرية السوسيولوجية  اع   : انظر م ر، اإلجم التغي
  .ل النسقاالجتماعى، التكامل االجتماعى، وتكام

 Balance Theoryالتوازن ) نظرية(

ة    ات الوجداني وازن االرتباط ة الت ف نظري لبية(تص ة والس راف ) اإليجابي ين أط ب
ين       شبكةفى ) أشخاص أو جماعات( ة ب ة لكل عالق ار المرآب للعالقات، من خالل فحص اآلث

ة إ        )ثالثى :انظر(ثالثة أطراف  ة متوازن ذه العالق راد الشبكة، وتكون ه ذا آانت نتيجة   من أف
لبية ة إذا آانت س ر متوازن ة، وغي ه إذا . االرتباطات إيجابي وازن أن دأ النظرى للت ويثبت المب

  .ماآانت آل عالقة ثالثية تتسم بالتوازن فإن النسق يستقطب إلى جماعتين متخاصمتين

 Totemism           التوتمية 

واع      راد وأن ات أو     هى ارتباط بين بعض الجماعات البشرية أو األف ة من الحيوان معين
النباتات تنطوى على بعض القواعد الشعائرية التى يجب مراعاتها، آما قد تنطوى فى بعض   

رة  . األحيان على عدم أآل ذلك اإلنسان لهذا الحيوان أو النبات وقد لفت هذا المصطلح ألول م
ه  ى آتاب ه ف ونج ل تخدام ل ن خالل اس ربيين م اه الغ ذى: انتب ام  رحالت وجوالت، ال صدر ع

ة شعب الجونكين     )٤٣٠(١٧٩١ م من شعوب     Algonquin، وآان المؤلف قد اشتقه من لغ وه
ة  . الهنود الحمر األمريكيين ويمكن القول أن المناقشات التالية حول هذا المفهوم إنما هى بمثاب

  .تاريخ للنظرية األنثروبولوجية

ى   ى إل ث انته ة، حي ى للتوتمي ان األصول األول د درس ماآلين ا   وق ل بعض بقاي ا تمث أنه
أرواح أو  (األنيميزم  أى اإليمان بأن الظواهر الطبيعية، الحية وغير الحية على السواء، مزودة ب

د  ). لها نفوس يمكن أن تؤثر على المجتمع الذى يعيش فى آنفها أما ويليام روبرتسون سميث، فق
ذه  الخير   ذهب إلى أن الناس تتخذ لها تواتم ألنها تتوقع أن تعود عليها ه واتم ب ول جيمس   . الت ويق

ا اليعرف      د وجدت حيثم ذآر فى      " المتوحشون "فريزر أن التوتمية ق يئًا عن دور اإلنسان ال ش
ل ة الحم رى أن  . عملي ة، وي اة الديني ل أبسط أشكال الحي ة تمث ايم أن التوتمي ل دورآ ر إمي واعتب

دة  د . العشيرة التوتمية إنما آانت تعبد نفسها بتبنيها هذه العقي م برونيسالو مالينوفسكى تفسيرًا    وق



 

  

ال    ًا حيث ق زود بمعلومات تفصيلية، وأن         : واقعيًا وعملي ا أن تت إن الناس لكى تعيش آان عليه
تغناء    تطيع االس ى التس ا الت واع منه ك األن ات، خاصة تل ات والنبات ى الحيوان تحكم ف تطيع ال تس

ذه ا      . عليها ة له ة الوظيفي انز بريتشارد على المنفع ا   واعترض إيف دة آتفسير لوجوده حيث  . لعقي
ام         ا على اإلطالق يمكن أن تكون موضوعًا لالهتم الحظ أن بعض الحيوانات التى الجدوى له

د ذات طبيعة استعارية     . الشعائرى ات يمكن أن تع وربط  . ويرى أن العالقة بين البشر والحيوان
أما . ة بين البشر وأسالفهمماير فورتس العالقات المدرآة بين اإلنسان والحيوان بالعالقات القائم

آلود ليفى شتراوس فقد انتهى إلى أن الفروق بين الحيوانات أو النباتات آانت تطبق على البشر   
نهم د االختالف بي اًال . آى تؤآ ا، وآانت مث ر من خالله يلة للتفكي ة آوس ات آانت نافع فالحيوان

ذآ  . واضحًا يعبر لنا عن حاجة اإلنسانية إلى التصنيف      د    وجدير بال ر أن آراء ليفى شتراوس ق
ة    ر الغربي حفزت إلى إجراء دراسات موسعة عن الرمزية الحيوانية فى المجتمعات الغربية وغي

  .على السواء

 Bureaucratic Orientation to Work التوجه البيروقراطى للعمل

  .الخبرة الذاتية للعمل: انظر

 Work Orientation التوجه تبعًا للعمل

  .بين التوجه تبعًا للعمل والتوجه تبعًا للوقت، الخبرة الذاتية للعملالتمييز : انظر

 Time - Orientation التوجه تبعًا للوقت

  .التميز بين التوجه تبعًا للعمل والتوجه تبعًا للوقت: انظر

 Inner - Directedness التوجه نحو الذات، التوجه للداخل

  .التوجه لآلخرين: انظر

 Instrumental Orientation to Work التوجه النفعى للعمل

  .الخبرة الذاتية للعمل: انظر

 Other - Directedness التوجه لآلخرين

ه  (مصطلح صكه دافيد ريسمان  د  : "فى آتاب ام   " الحشد الوحي  )٤٣١()١٩٥٠الصادر ع
ن   ط م ى نم ير إل ل    الشخصيةيش ى مقاب ك ف رين، وذل دى اآلخ ول ل يبحث عن الرضا والقب

اق أخالقى    التوجه نحو الذا ًا لميث ت، حيث يتصرف صاحب هذه الشخصية بشكل مستقل، وفق
ذى   . شخصى خاص به ويعتقد أن التوجه لآلخرين هو ثمرة من ثمار المجتمع البيروقراطى ال



 

  

ابين أحدهما         . يجمع بين أفراده التوجه نحو االستهالك    ك آت اب ذل د نشر ريسمان فى أعق وق
ام : "بعنوان ا  "وجوه فى الزح ه  )٤٣٢(١٩٥٢م ، الصادر ع ى    : "، واآلخر عنوان دة إل نظرة جدي

ى         )٤٣٣(١٩٥٤، الصادر عام "النزعة الفردية ى قضيته الت دا من الضوء عل وفيهما ألقى مزي
دم   ا تق ه لآلخرين آلم ى التوج ذات إل ل من التوجه نحو ال ة تنتق ول إن الشخصية األمريكي تق

  . ، وزادت الكثافة السكانيةالتصنيع

 Orientations to work توجهات العمل

  .الخبرة الذاتية للعمل: انظر

 Monotheismتوحيد، وحدانية     

اريخ          ائع الت ى للبشر من خالل وق ال يتجل ه واحد متع اد   . االعتقاد فى إل ه االعتق ويقابل
ديانات     اإلسالم و اليهودية والمسيحية  ويعتبر . بوجود عدة آلهة يكية لل اذج الكالس ة النم بمثاب

د  . كرة وجود خالق واحد قادر، وعليم بكل شئالتى تنهض على ف أما نماذج الديانات التى تعتق
ان العصر الكالسيكى،          ا إب ان وروم ة لليون وق الطبيعي دات ف بوجود عدة آلهة فتتضمن المعتق
ريكتين          ا واألم ة فى إفريقي ديانات المحلي د من ال نتو والعدي ة الش . والهندوسية، والبوذية، وديان

ين اهللا   " (الشرك "وجه الخصوص فكرة تعدد اآللهة، حيث يعتبر ويدين اإلسالم على  الجمع ب
  .المادة التالية: انظر أيضًا. صورة من صور اإللحاد) ووجود إله آخر

 Theismالتوحيد، مذهب المؤلهة     

د،          ه واح ود إل ان بوج ذات اإليم دس، وبال ان مق ود آي ان بوج ى اإليم ير إل مصطلح يش
د على فكرة     . ، ويعتقد أنه خالق الكونيتصوره الناس فى شكل مشخص وينطوى اإليمان بالتوحي

وحى  ود    ) أو الكشف(ال ى بوج ان الفعل ه، أى اإليم ذهب التألي ع م ارض م م يتع ن ث دس، وم المق
  .وحدانية، توحيد، والدين: انظر آذلك. المقدس دون اإليمان بوجود حقيقة موحى بها من اهللا

 Distribution (Statistical or Frequency)  )إحصائى أو تكرارى(توزيع 

يم مجموعة من األشكال التوضيحية التى تعرض آافة  سواء آانت فى    (المالحظة   الق
ام أو نسب    ام خ دير البصرى           ) صورة أرق ا التق يح لن ة تت ات آمي ا فى مجموعة بيان ر م لمتغي

ات   ع البيان ده الباحث إيضا        . السريع لتوزي ا يزي ًا م رارى غالب ع التك ذا التوزي حًا باستخدام  وه
  .األشكال البيانية، مثل الشكل التوضيحى الدائرى أو مدرج التكرار

م     ى ت ات الت تخدم لعرض البيان ذى يس رارى أو اإلحصائى ال ع التك والشك أن التوزي



 

  

ى ليست        االت الرياضية، الت ين توزيعات االحتم مالحظتها فى الواقع ينبغى أال نخلط بينه وب
ذ ات افتراضية، وله ر  سوى توزيع م الجب ن عل ى أساس بعض الصيغ م كلها عل دد ش . ا يتح

ة من   ات الرياضية االفتراضية المتنوع رارى المالحظ والتوزيع ع التك ين التوزي فالتطابق ب
  .شأنه أن يحدد عادة نوع التحليل اإلحصائى الذى يمكن أن يطبق على تحليل بيانات معينة

ا تكون أول     المسحية ات فالتوزيعات التكرارية المأخوذة عن مجموعات البيان  ادة م ع
ى       ة عل ات الممكن ات اإلجاب مخرجات مجموعة البيانات السليمة والدقيقة والتى توضح إجمالي

ؤال يتضمنه  ل س تبيانآ ًا . االس ات المالحظة إمبيريقي ذه التوزيع ا أن ه ًا-آم ن  -تجريبي يمك
ى    تطورت من الصور    تحليلها باستخدام مقاييس التشتت وغيرها من األدوات اإلحصائية الت

توزيع ثنائى الحدين، وتوزيع بواسون، والتوزيع : الرئيسية الثالث للتوزيع االحتمالى، وهى
  ).جوسبان(االعتدالى 

 Poisson Distribution توزيع بواسون

دث    ى أى ح الزالزل، أو ف ادرة، آ داث الن ات األح ى دراس تخدم ف الى يس ع احتم توزي
ائى الحدين،    قترب من ال  وهو ي. تكون احتمالية حدوثه ضئيلة ع ثن فى بعض الحاالت،    توزي

  .ولكنه فيما عدا هذا يتسم بدرجة عالية من االلتواء

 Frequency Distribution توزيع تكرارى

  ).إحصائى أو تكرارى(توزيع : انظر

 Binomial Distribution توزيع ثنائى الحدين

د تحدث أو التحدث،       ا ق ه بعينه ة فى     توزيع احتمالى لحدوث واقع ل آسب المراهن مث
قًا       . سباق ًا متناس ه توزيع ائى الحدين بكون ع ثن دالى  (ويتسم التوزي التوزيع االعت فى بعض   ) آ

  .التوزيع اإلحصائى أو التكرارى: انظر أيضا. الحاالت، ولكنه يكون ملتويًا عادة

 Income Distribution توزيع الدخل

دخل   ع ال ا توزي دخل هم ع ال ن توزي ان م ة نوع اعىالق(ثم ع Functional) ط ، وتوزي
  .الدخل) حجم(الدخل بناء على مقدار 

دخل    ويوضح التوزيع القطاعى للدخل القومى آيف أن الدخل اإلجمالى يعد محصلة لل
الى  ى إجم اج ف اهمة آل قطاع من قطاعات اإلنت ال، أو مس ل ورأس الم من األرض، والعم

عادة توزيع الدخل تدور حول ما إذا آان فى هذا السياق فإن األفكار الخاصة با. الدخل القومى



 

  

أما . من الضرورى تقليل األرباح من أجل زيادة الدخل المتحصل من العمل على سبيل المثال
ة  وارد المالي ع الم رد فيوضح توزي ه الف ذى يحصل علي دخل ال دار ال دخل حسب مق ع ال توزي

ر شيوعًا     . المباشرة التى يحققها األفراد أو العائالت أو األسر المعيشية ى األآث وهذا هو المعن
حيث يتم الترآيز على الدخل النقدى الذى يحصل عليه الشخص، وال . لمصطلح توزيع الدخل

ى     ) من جانب الدولة(يأخذ فى االعتبار الدخل االجتماعى المدفوع  ل فى الحصول عل والمتمث
ة والصحية ا     ) والخدمات (السلع   ى الخدمات التعليمي ل الحصول عل ة، مث ة من  العام لمدعوم
  .الدولة

ول          وح ح د وض ا اليوج ى، آم دخل الشخص ف ال ول تعري ق ح اق دقي د اتف وال يوج
ة عمل         درج، وآيفي درج ضمنه أو التن ى تن التعريف اإلجرائى الذى يحدد طبيعة العناصر الت

ا السجالت   . ذلك وتميل التعريفات إلى التعويل، فى الواقع، على طبيعة المعلومات التى تتيحه
ة وح، اإلداري ا     والمس ى تتيحه رى الت ادر األخ اق، والمص دخل واإلنف ة الخاصة بال المنتظم

ات   : لذا فإن أحد التعريفات األآثر شيوعًا هو .اإلحصاءات الرسمية توزيع األجور، ألن البيان
ا          ل عليه ى يحص اح الت د واألرب الموظفين والعوائ ة ب ات الخاص األجور والمرتب ة ب الخاص

دخل الشخصى     . بيانات متوفرة فى المسوح المختلفة آلها" العاملون لحسابهم" لكن تعريف ال
ى       يتجاوز آل ذلك بكثير، ويمكن أن يشمل العوائد المتحققة من شرآات القطاع الخاص والت

اح  كل أرب ى ش ا ف تم توزيعه ة(ي روعات الدول ة بمش اح الخاص ن األرب ف ع ى تختل ) وه
افية    ا اإلض ذلك المزاي ة، وآ ب العيني ل(والمكاس ة،   : مث ات المجاني انى، والوجب كن المج الس

رآة     يارة الش اء س رة القتن روض الميس تثمارات،     )والق ن االس بة م ر المكتس دخول غي ، وال
ة       ى ملكي ة إل دخول األخرى الراجع والدخل من األشياء التى قد يؤجرها الفرد من الباطن، وال

ة والم   دفعها الدول د    المنزل، والدخل المتحصل عليه من اإلعانات التى ت ا األخرى أو عوائ زاي
أمين ة       . الت ة لكاف ة الحقيقي ى القيم رة إل ير األخي ث تش روة، حي دخل والث ين ال ة ب تم التفرق وي

ع، حيث      . األصول التى يملكها الفرد انين منفصلين، فى الواق لكن الدخل ورأس المال ليسا آي
ر   ى اآلخ دهما إل ل أح ن تحوي د   . يمك ى تحدي ة ف و مصدر الصعوبة اإلجرائي ذا ه دخل  وه ال

  .بوصفه دخًال نقديًا ظاهرًا

دخل خالل األسبوع الماضى أو     (ويمكن قياس العوائد والدخل بوصفها دخًال جاريًا  ال
ًا    )السنة الماضية مثًال د يختلف أحيان ، أو بوصفها دخًال عاديًا أو معتادا، وهو فى هذه الحالة ق

المرض أو    حيث يكون الدخل الجارى غير نمطى وغير ممثل لواقع الحال أل  ان، آ ى سبب آ
ع الضرائب، أى        . التعطل د دف ع الضرائب وبع ل دف دخل قب وثمة تفرقة مهمة بين توزيعات ال



 

  

ا  ن التصرف فيه ى يمك دخول الت دخول األصلية وال ين ال دخل األصلى . ب ع ال ويوضح توزي
ى تكشف عن تشتت واسع            دخل، والت ع ال ادة توزي الوضع قبل التأثير الناتج عن سياسات إع

د ه  . خللل ن التصرف في دخل الممك ع ال ا توزي اع ) أو الصافى(أم د اقتط فيوضح الوضع بع
الضرائب، وتسديد أقساط التأمينات االجتماعية، وأية استقطاعات أخرى من الدخل األصلى،  

رى    ا األخ اعدات والمزاي واع المس ة أن افة آاف م إض ه   . ث ن التصرف في دخل الممك دنا ال ويم
دير الشخص   بمقياس أوسع للقدرة على ا روك لتق أى أن . إلنفاق، بشكل يختلف عن الدخل المت

ات     ل، والنفق ال للعم كن، واالنتق ى الس ه عل ن الضروى إنفاق يس م ل للتصرف ل دخل القاب ال
  .األخرى المشابهة، التى اليمكن الفكاك منها

ة     وتستهدف دراسة توزيع الدخل تقدير آثار إعادة التوزيع الناتج عن سياسات الحكوم
اط       الما كيل أنم ى تش ًا ف امًال مهم فها ع ة بوص ة االجتماعي ة بالرفاهي ات الخاص ة والسياس لي

ة       اواة االجتماعي م، الالمس اواة االقتصادية، ومن ث ومن األسباب   . االستهالك، ومقياسًا لالمس
األخرى لالهتمام بدراسة توزيع الدخل أن وصول الباحثين إليه أآثر سهولة من وصولهم إلى 

ر يمثل وسيلة لقياس  -أخيرًا-وهو . توزيع الثروة ًا لدراسة      . الفق دخل أحيان ع ال ويستخدم توزي
ة    ات المعني ة للسياس ر المتوقع ار غي اهر -اآلث ى الظ ل     -ف تالف مث ل االخ ة آ ايا مختلف بقض

تقًال بحد           . الطالق أو المرض رًا مس دخل بوصفه متغي ع ال نمط توزي اء االقتصاد ب تم علم ويه
ؤدى    ذاته، من هذا مثًال هل  تفضى الالمساواة فى الدخل إلى زيادة معدالت االدخار، أو هل ي

  .التصنيع إلى تقليل مظاهر عدم المساواة فى الدخل

وان        ه المحرر بعن روة "وقد تصدى أتكنسون فى آتاب اواة  "الث ، "، واالدخار، والالمس
ام  ادر ع ة   )٤٣٤(١٩٨٠الص كالت المنهجي م المش ة معظ دة(، لدراس ة بد) العدي ة المرتبط راس

د للشواهد الخاصة      . توزيع الدخل، خاصة التغيرات التى طرأت عليها آما يوجد تلخيص مفي
  .)٤٣٥(١٩٨٦، الصادر عام "الثروة والالمساواة فى بريطانيا"ببريطانيا فى آتاب 

 Decomposition of Capital رأس المال) عدم ترآز(توزع 

ة     هى العملية التى شهدتها المجتمعات الرأسمالية الم ا أصبحت ملكي تقدمة، ومن خالله
ذه القضية    . وسائل اإلنتاج موزعة على قطاع أآبر من السكان يكية له وتشير الصياغة الكالس

) ١٩٥٩انظر آتاب رالف دارندورف عن الطبقة والصراع الطبقى فى المجتمع الصناعى،   (
ى  وقد تناولت بعض الدراسات السوس . إلى اضطراد الفصل بين الملكية واإلدارة يولوجية، الت

ة           ين الملكي ة ب ة اإلمبيريقي ة والعالق ه المختلف ك جوانب د ذل وع بع ذا الموض ى ه ت عل أجري
  .واإلدارة



 

  

ذى قدمه جون آينيث جالبرايت       طرحت تفسيرات عديدة لهذه العملية، آان أحدها، ذلك ال
دة،   : "فى آتابة( ه نتيجة      ) )٤٣٦("١٩٦٧الدولة الصناعية الجدي ه إلى أن التساع   وذهب من خالل

وال، إلى    المؤسساتنطاق اإلنتاج، فقد أصبحت  فى حاجة مضطردة إلى مزيد من رؤوس األم
ال مؤسسة      حد أنه لم يعد بوسع أشد األفراد ثراء أن يتملكوا أآثر من حصة صغيرة فى رأس م

رد، أو حتى مجموعة      . ضخمة د بوسع أى ف وهكذا زاد عدد األفراد المساهمين، بحيث أنه لم يع
ل       . فراد أن يتحكموا فى اإلدارةمن األ ال على المدى الطوي وزع رأس الم ة ت من هنا تخلق عملي

اء      اإلدارةفراغًا للقوة ال يستطيع أن يمأله سوى رجال  ذا العمل لق ون ه المتخصصين الذين يتول
وفيتش     . أجر د طرحه سام أرون ه  (أما التفسير اآلخر لهذه العملية فق ة  : "فى آتاب ة الحاآم " الطبق
المتقدمة يتمثل فى اندماج  للرأسمالية، وذهب فيه إلى أن الشكل المميز )٤٣٧(١٩٦١در عام الصا

ال        وك والصناعة داخل رأس الم الى "رأس المال االحتكارى فى عالم البن ال  " الم أى رأس الم
ناعة      االت الص ن مج د م ال واح ى مج ر عل ذى اليقتص رآات   . ال وك، وش د أن البن ذا نج وهك

ناديق ا  أمين، وص ن    الت ا م ناعية وغيره ات الص تثمار والمؤسس ناديق االس ات، وص لمعاش
رى     ات األخ ى المؤسس ا ف ل منه اهم آ ة تس ات التجاري اهمات   . المؤسس ذه المس دعيم ه تم ت وي

ات  (المتقاطعة بواسطة شبكة معقدة ومتشابكة من المديرين  وتتمثل هذه الروابط أحيانًا فى العالق
ات الصداقة ة وعالق ى تحص) القرابي ة الت ى أوليجارآي ة ف ة الفعلي ة(ر الملكي د ) أقلي ة اليزي مالي

ة أو             ذين ينتظمون فى جماعات مالي راد ال ات أو بضع آالف فقط من األف عددها على بضع مئ
  . بعض بؤر القوة المالية

ؤر      ذه الب ى حجم ه أو الجماعات  (وقد بذلت جهود بحثية آبيرة سعيًا وراء التعرف عل
ة كلها) المترابط و . وش ا ه ين       فم ى يتع ى الت ذات، ه زاء بال ة، وأى أج زاء المؤسس دد أج ع

ة؟      انتظامها فى إطار تجمع مالى منسق لكى يتم تحقيق التحكم االستراتيجى فى مؤسسة معين
ات جون سكوت            ذه التساؤالت فى مؤلف ى ه ًا عل ات إقناع ر اإلجاب انظر  (ويمكن أن نجد أآث

ى وجه الخصوص    مال   : "عل ات والرأس ام    " يةالمؤسسات، والطبق ة، الصادرة ع ة الثاني الطبع
ه  ١٩٨٥ ة    "، وآذلك آتاب وة المالي ة الرأسمالية والق ام   "الملكي ذه  ))٤٣٨(١٩٨٦، الصادر ع ، فه

ا          تحكم فى المؤسسة، بم اط المتنوعة لل ة األنم األعمال تشرح لنا من واقع الشواهد اإلمبيريقي
ا نمط    ع للمصالح  "فيه نمط فى المشروعات ا     ". تجمي ذا ال ا الوسطاء     ويوجد ه ى يكون فيه لت

يطرة     ارس س رده أن يم نهم بمف د م تطيع أى واح ن ال يس اهمين، ولك ار المس م آب اليون ه الم
نهم من ممارسة      . األقلية تالك حصص تمك وعندما يتمكن أآبر عشرين من المساهمين من ام

ة  ذه الحال ى ه ون ف إنهم يمثل ة ف مالية"سيطرة األقلي ًا للمصالح الرأس تطي" تجميع ع أى وال يس
ة يصبح      . ائتالف مستقر أن يمارس صالحيات آاملة على سيطرة األقلية ذه الحال ل ه وفى مث



 

  

ديرين أن    در من االستقالل عن أى مصلحة خاصة       : "بوسع مجلس الم ع بق وتوضح  ". يتمت
ين            ة ب ى تكشف أن العالق ذا الموقف هى وحدها الت ل ه ات مث دراسات سكوت هذه أن دينامي

انظر أيضا   . تعقيدًا بكثير مما طرحته الدراسات السابقة لهذا الموضوع  الملكية واإلدارة أآثر
  ".البورجوازيه: مادة

 Normal Distribution توزيع اعتدالى

ى، أو   ل طبيع ات مث رادف لكلم دل آم ة معت تخدم آلم ائع، تس تخدام الش ى االس ف
ادى  ول، أو ع ه، أو مقب رف بوصفه  . مصطلح علي دال يع إن االعت ى اإلحصاء ف ا ف ر  أم أآث

م              ذى يستخدم من ث ه، وال رددًا من حيث عدد مرات حدوث ر ت نمط األآث الوقائع شيوعًا، أو ال
  .آقاعدة لتحديد ماهو غير مألوف أو نادر إحصائيًا

ة مع      -وهو توزيع رياضى مفترض-ويقدم التوزيع االعتدالى  ًا للمقارن ًا مثالي نموذج
اذج  ر النم و أآث ة، وه ة المالحظ ات المتباين تدالل   التوزيع تقاق االس تخدامًا الش الرياضية اس

ع   . وهو من حيث الشكل يتسم باالتساق، ويتخذ شكل منحنى جرس. اإلحصائى ويتحدد التوزي
  .بواسطة وسطه الحسابى وانحرافه المعيارى متغير االعتدالى ألى 

ع           ا تق ة م دير النسبة من عين دالى لتق ع االعت ويمكن استخدام الخصائص الرياضية للتوزي
ويفترض أنه صارم نسبيًا  . نى أو أعلى من أى قراءة أو قياس للمتغير الذى يطبق عليه النموذجأد

د من     بالنسبة ألى عدم اعتدال فى التوزيع المالحظ للمتغير، بعبارة أخرى، فإنه يستخدم فى العدي
ا   األحوال آنموذج يمكن قبوله، حتى فى تلك الحاالت التى يبدو فيها التوزيع المالحظ المت اين آم ب

دال   م لالعت ه ذى          . لوآان تقريبًا غير مالئ ه بأن ا الجمهور ذات وحتى فى الحاالت التى اليتسم فيه
ع    ى للتوزي ل التقريب ى التمثي ل إل ة سوف يمي ابى للعين ع الوسط الحس إن توزي دالى، ف ع اعت توزي

  .النزعة المرآزية) مقاييس(، و)اإلحصائى(التباين : انظر أيضا. االعتدالى

 Household Work Strategy العمل المنزلىتوزيع 

رار       ًا عن ق ان ضمنيًا أو ناتج هو باألساس، تقسيم العمل بين أعضاء األسرة، سواء آ
د  صريح، مع األخذ فى االعتبار البدائل التى يمكن وزنها فى إطار  ة والعائ و  . تحليل للتكلف فه
ة مجاالت     ى ثالث اقتصاد السوق،   ) ١(: عمل للخطة للتوزيع النسبى لوقت أعضاء األسرة عل

ى       ان، من أجل الحصول عل بما فى ذلك العمل الذى يؤديه المرء بنفسه داخل المنزل آعمل ث
ل زراعة       ) ٢. (نقود لشراء السلع والخدمات من السوق اج األسرى، مث العمل المتصل باإلنت

ام     د األسرة بالطع دواجن، لتزوي ة ال تهالآى والعمل األسرى االس ) ٣. (الخضروات، أو تربي



 

  

ال،         ة باألطف ات، والعناي ل طهى الوجب لتقديم السلع والخدمات بشكل مباشر داخل األسرة، مث
دايا   ع العمل     . والقيام باإلصالحات المنزلية، أو صناعة المالبس واله ويمكن أن يختلف توزي

اختالف    رة ب ل األس اة، داخ ة      دورة الحي اختالف البيئ رة، أو ب اء األس ن أعض ا لس وفق
  .ة؛ ويمكن أن يفرض التوزيع شخص واحد، أو يتم تحديده بشكل جمعىاالقتصادي

ون     Pahlولقد صك راى بال  ه المعن ل، الصادر    : هذا المصطلح فى آتاب يم العم تقس
ين أعضاء األسرة،     . )٤٣٩(١٩٨٤عام  ويشير استخدامه األصلى للمصطلح إلى تقسيم العمل ب

ال المختلف ى األعم ه عل ع وقت رد لتوزي ى خطط الف وارد وإل ل م زل؛ وآ ة داخل وخارج المن
ى               ة أو عل دم آهدي ذى يمكن أن يق ارب ال ك عمل األق ا فى ذل تغلها األسرة، بم ى تس العمل الت

ترا      ة، والخدمات المش ة     ةأساس المقايضة، بحيث يتم رده فى مناسبة الحق ل خدمات رعاي مث
رة  ارج أعضاء األس راد خ ن أف ترى م ى تش ة الت ال والنظاف ت.األطف ًا ويتضمن اس خدامه أيض

وم  "االآتفاء الذاتى لألسرة "مفهومات أخرى مثل مفهوم  ر الرسمى   "، ومفه ى  ” العمل غي الت
للعمل ليست لها عالقة مباشرة بالمصطلحات االقتصادية التقليدية والخاصة باألنماط المختلفة 

  .المأجور وغير المأجور

 Syncretism         التوفيقية 

ه معين باستخدام أشكال أو جزءًا من تراث        تشير التوفيقية فى السياق ال دينى إلى عبادة إل
دامى يلعنون اتجاه بعض الناس إلى              . إله آخر رانيين الق اء العب ال آان األنبي ذا على سبيل المث وهك

  .)*(باستخدام أشكال وممارسات خاصة باألبعال أو اآللهة المحلية) إله العبريين(عبادة يهواه 

 Life - Expectancy توقع أمد الحياة

اس     . عدد السنوات التى يتوقع أن يحياها الفرد عند عمر معين ذا المقي تم حساب ه وي
اة، من   وع  جدول الحي ذا العمر والن راد من ه ر عن متوسط لألف اة يعب ا أن جدول الحي وبم

ر( ى/ذآ ات  ) أنث دل الوفي ى مع د عل ه يعتم ة، فإن ذه الدول ائدة(داخل ه ة ) الس ار المختلف لألعم
رد    للسكان  ه الف ذى ينتمى إلي ات   وألن . أو المجتمع الفرعى ال دل الوفي ع خالل السنة     مع يرتف

ادة       نخفض فى الع يالد ي د الم األولى من عمر الفرد فى آل المجتمعات، فإن العمر المتوقع عن
ى من العمر    نة األول ال الس د إآم ع عن رًا عن العمر المتوق ى معدالت  . آثي اوت ف ونظرًا للتف

د آلخر،    الوفيات بين ال بالد المختلفة، فإن أمد الحياة المتوقع يختلف بدوره اختالفًا بعيدًا من بل
ين    راوح ب ى           ٤٠-٣٠حيث يت ة، ويصل إل بالد النامي يالد فى بعض ال د الم . سنة  ٧٥سنة عن

                                                           
  )المحرر(      .هة المحلية عند الكنعانيين والفينيقيينمفردها بعل، وهو أحد اآلل) *(



 

  

ة    ع    . وأآثر من ذلك بالنسبة للنساء، داخل المجتمعات الصناعية الغربي ويستخدم العمر المتوق
ى   ولمستويات المعيشة االقتصادية    نطاق واسع آمؤشر للمستويات الصحية      عند الميالد عل

ة بعض   . واالجتماعي بة ل ع بالنس اة المتوق د الحي د أم ى تحدي ن أيضا أن نتوصل إل ن الممك وم
دالت       ون مع رط أن تك ة، بش ة المختلف ات االجتماعي كان آالطبق ن الس ة م ات الفرعي الجماع

  .الوفيات معروفة

 Tocqueville, Alex de      )١٨٥٩ - ١٨٠٥(توآفيل، ألكس دى 

و ١٨٣١من علماء االجتماع الفرنسيين األوائل، سافر إلى الواليات المتحدة فى عامى 
وقد اآتشف مؤلفه الكالسيكى عن   . على الطبيعة الديموقراطية لكى يدرس الممارسة  ١٩٣٢

نظم   ت  )٤٤٠()١٨٤٠حتى  ١٨٣٥الذى نشر فى الفترة من (الديموقراطية فى أمريكا  وترًا فى ال
إذ لما آانت الديموقراطية تقلل من  .اليمكن حله بسهولة -بين المساواة والحرية-الديموقراطية 

أثر التدرج الهرمى، فإنها التشجع تكوين جماعات وسيطة بين الفرد والمجتمع، ومن ثم تعمل 
ى    -إن ترآت دون قيد أو شرط -على تشجيع الفردية والمرآزية التى  ؤدى إل ظهور   فسوف ت

ات   . الدولة التسلطية ا والوالي وقد عرض توآفيل هذا الرأى فى سياق مقارنة منظمة بين فرنس
دء        . المتحدة ل الب اواة قب ة فرض المس ورة أخطار محاول حيث آشف تاريخ فرنسا فيما بعد الث

ورى : بترسيخ حرية الحكم الذاتى ا  . فالمرآزية اإلدارية هى الحاضن الطبيعى لالستبداد الث أم
دأ   ف ل أن مب ة ى حالة الواليات المتحدة فقد أوضح توآفي اح      الفيدرالي د أت الدستورى المستقر ق

ت     ا خلق كال، آم واع واألش ددة األن يطة متع ة وس ات طوعي ادات وجمعي ون اتح الفرصة لتك
هولة          وره بس يير أم ى تس اهمة ف اس المس اد الن تطيع آح ة يس م بالالمرآزي م يتس ًا للحك نظام

ه  التين من          . ويشارآوا فى أعمال ل فى الح د حذر توآفي ة حال فق ى أي ة  "وعل ان األغلبي " طغي
ذا  ". يتعرض آل مواطن بعد اندماجه الكامل فى الجماعة للضياع وسط الحشد      : "حيث وهك

د موضوع       ا بع ى تناولت فيم نرى أن أعمال توآفيل آانت نقطة البدء لكثير من المناقشات الت
د،       من أبرزها على سبي(المجتمع الجماهيرى  د ريسمان عن الحشد الوحي اب دافي ل المثال آت

  .)٤٤٢()١٩٨٥عادات القلب، الصادر عام : وآتاب بيلال المعنون)٤٤١(١٩٥٠الذى صدر عام 

 Thomas Theorem توماس) نظرية(

ة  : "القول الكالسيكى المأثور عن توماس ومؤداه عندما يعتبر الناس بعض المواقف واقعي
  .النبوءة ذاتية التحقيق: انظر". فيما تفضى إليه من نتائج وآثارفعًال، فإنها تصبح واقعية 

 Thomas, Dorothy Swaine    )١٩٧٧-١٨٩٩(توماس، دوروثى سوين 

كانية      ات الس ى الدراس ة ف ة متخصص اع أمريكي ة اجتم ديموجرافيا(عالم م ). ال وتض



 

  

وطي     ادة ت انى وإع ن أصل ياب ريكيين م ر األم ن تهجي ة ع ورة دراس ا المنش اء مؤلفاته نهم أثن
ة  ة الثاني ا(الحرب العالمي ر آتابه ام : انظ اذ، الصادر ع الف، )٤٤٣(١٩٥٢اإلنق اب اإلت ، وآت

اس،    ١٩٣٥وفى عام )٤٤٤().١٩٦٩الصادر عام  زاك توم تزوجت من عالم االجتماع ويليام إي
  .١٩٥٢وأصبحت أول امرأة ترأس الجمعية األمريكية لعلم االجتماع فى عام 

 Thomas, William Isaac       )١٩٤٧ - ١٨٦٣(ك توماس، ويليام إيزا

ه، وا تغل بتدريس م اش اع، ث م االجتم ارزًا درس عل تاذًا ب ر أس ه األم ى ب م نته لعل
دى فى   . االجتماع بجامعة شيكاغو واشترك مع فلوريان زنانيكى فى تأليف آتاب الفالح البولن

ا ا وأمريك ام  ، اأورب ذى صدر ع داً  )٤٤٥(١٩١٨ل ذا البحث رائ ان ه ة   وآ تخدام طريق ى اس ف
اة     اريخ الحي ة    الوثائق الشخصية وت ه فى    . )*(فى البحوث االجتماعي رى نظريت تعريف  "وت

اره  : "أنه" الموقف ". عندما يعرف الناس موقفًا على أنه حقيقى، فإنه يصبح حقيقيًا فعًال فى آث
  .رئيسًا للجمعية األمريكية لعلم االجتماع ١٩٢٧وقد اختير فى عام 

 Toennies, Ferdinand            )١٩٣٦-١٨٥٥(ديناند تونيز، فر

اع      م االجتم ة لعل ة األلماني زه   . عالم اجتماع ألمانى وعضو مؤسس للجمعي اشتهر بتميي
ويشير هذا التمييز إلى أنماط العالقات التى يفترض أنها تميز . بين المجتمع المحلى والمجتمع

رة الح   والى  جم ع المجتمعات الصغيرة الحجم والمجتمعات الكبي ى الت وع األول من    . ل ففى الن
ة  المجتمعات، حيث يتسم السكان بالثبات إلى حد آبير، تكون   ة موروث وتلعب آل من     المكان

األسرة واالنتماء الدينى دورًا مهمًا فى ترسيخ مجموعة من المعتقدات محددة تحديدًا واضحًا، 
ى الصغير     ومن هنا تتمي. وفيها تزدهر العالقات العاطفية والتعاونية ة والمجتمع المحل ز القري

ة وال       ". المجتمع المحلى"بعالقات  ات تعاقدي ى عالق دريجيًا إل ات تتحول ت غير أن هذه العالق
أآثر تعقيدًا، بحيث نجد أن المنظمات الضخمة     تقسيم العمل عندما يصبح ) رسمية(شخصية 

ات  ة لعالق م باألشكال االجتماعي دن تتس ع"والم و". المجتم ر ت د عب اء وق فه الختف نيز عن أس
ى،   ع المحل يطرة    المجتم ادة س ره زي ا اعتب ة وم ة والفردي رى    المنافس ع الحض ى المجتم ف

اً   مذهب المنفعة، ومن هذه الناحية آان من نقاد . الحديث اؤميًا، ومحافظ ان تش اظر  . آما آ وين
ة       ى والمجتمع مقابل ين المجتمع المحل ايم تمييز تونيز ب ى وال    دورآ ين التضامن اآلل تضامن  ب

ذه   . العضوى، وتشترك معها فى آثير من عناصر قصورها ونقاط ضعفها ول أن ه ويمكن الق
                                                           

اعى ) *( ابلو، البحث االجتم ودور آ ة، تي ك الطرق البحثي رات .. انظر حول تل ة والخب األسس النظري
ة   كندرية، طبع ة، اإلس ة الجامعي د الجوهرى، دار المعرف ة محم ة، ترجم ذا . ١٩٩٨الميداني ويتضمن ه

  )المحرر.    (٢٢٤- ٢١٩زنانيكى، الفالح البولندى، ص ص الكتاب أيضًا عرضًا لكتاب توماس و



 

  

  .يمكن تصديقها ظاهرة إلى درجة ال ثنائية الفكرة آنظرية للتغير االجتماعى ذات طبيعة 

 Social Drift         تيار اجتماعى

ى درجات   االجتماعى، ليشير إلى التحرك إل علم الوبائيات مصطلح يستخدم فى  ى أدن
المقياس االجتماعى المترتب على أحد األمراض المزمنة، والذى يساهم فى الغالب فى ترآز   

دنيا  ة ال ى الجماعات االجتماعي االت المرضية ف ه  . الح ن قياس ذى يمك ابط ال راك اله ذا الح ه
دًا من االرت     اط  داخل الجيل الواحد أو عبر أجيال مختلفة، اليفسر فى العادة سوى جزءًا واح ب

  .بين الطبقة االجتماعية والمرض

 Delinquent Driftتيار االنحراف  

ام   " الجناح والتيار"ذهب ديفيد ماتزا فى آتابه  أن     )٤٤٦(١٩٦٤الصادر ع ول ب ى الق إل
ق          لم يظهرالجناح  داعى الرقي األحرى بسبب الت ه يظهر ب ة، ولكن آنتيجة لقوى شديدة الحتمي

ع، مم  ى المجتم ة ف روابط األخالقي اح  لل ى الجن االنجراف إل باب ب بعض الش مح ل ر . ا يس انظ
  .معجم الدوافع: أيضا

 Titmuss, Richard Morris     )١٩٧٣-١٩٠٧(تيتموس، ريتشارد مورس 

د     السياسة االجتماعية واإلدارة شخصية بارزة فى دراسة  رة مابع ة فى فت االجتماعي
ة  ة الثاني ن األآ  . الحرب العالمي ة م ين مجموع ن ب وس م ان تيتم انيين آ ن (اديميين البريط م

داه  رزهم ع ند   : أب ر تاونس ميث وبيت ل س ان آب ة     ) بري ى دراس يًا ف هامًا رئيس دموا إس ذين ق ال
ا         الرفاهيةاالجتماعية وتوفير  الحاجات ة تزدهر فيه ة الرفاهي رة آانت دول االجتماعية فى فت
ى اهتم . وتشتد ه بالسياسة   وهو لم يدرس علم االجتماع دراسة منتظمة تخصصية، ولكنه نّم ام

دأ    االجتماعية، حيث آان يعمل فى هيئة للتأمين خالل عقد الثالثينيات من القرن العشرين، وب
ًا عن د ينشر آتب ك العق ى آخر ذل ام : ف ذى صدر ع كان، ال ر والس كلة )٤٤٧(١٩٣٨الفق ، ومش

ام  ذى صدر ع دنا، ال ذاء عن ًا.  )٤٤٨(١٩٣٩الغ ه مؤرخ ى تعيين ذه الكتب إل د أدى نشره له  وق
ام   ) مجلس وزراء الحرب (رسميًا لوزارة الحرب  ذا العمل     .١٩٤٢فى ع وخالل ممارسته ه

وفى ذلك العام نفسه عين  )٤٤٩(.١٩٥٠مشكالت السياسة االجتماعية، عام : نشر آتابه المعنون
ية، حيث           وم السياس دن لالقتصاد والعل ة لن ذلك القسم بكلي ًا ل أستاذا لإلدارة االجتماعية ورئيس

دة  ور قاع ة   ط اه اإلدارة االجتماعي ور اتج تطاع أن يبل ادرًا، اس ًا ق ًا بحثي ة وفريق ة قوي تنظيمي
اة  . اإلصالحى فى السياسة االجتماعية آما لعب تيتموس دورًا نشطًا فى الحياة السياسية والحي

ال       ارًا لحزب العم ة، وعمل مستش . العامة، حيث شارك فى عضوية عدد من اللجان الحكومي



 

  

ى   ه الت ك    ومن مؤلفات د ذل ام       . صدرت بع ة، وصدر ع ة الرفاهي االت عن دول ، )٤٥٠(١٩٥٨مق
ام    ام     )٤٥١(١٩٦٢وتوزيع الدخل والتغير االجتماعى، وصدر ع ادى، وصدر ع ة الته ، وعالق

ًال، حيث   . )٤٥٢(١٩٧٠ وقد حظى الكتاب األخير، الذى يضم دراسة مقارنة باحتفاء يستحقه فع
يًال       قدم نقدًا مقنعًا الستخدام السوق فى تق     فيات، وتحل دم للمستش ة من ال ديم االحتياجات الكافي

  .قويًا لنزعة اإليثار

ة     ة المنتظم ادة  (وآان تيتموس عدوًا للمساعدات المالي ا الخاصة فى    : انظر م المزاي
ة ل العام كالت  )مقاب ل مش تطيع أن تح ن تس ة ل دمات الرفاهي أن خ ؤمن ب ان ي ذلك آ ، ول

  .ا تستطيعه أن تعمل على تخفيضهاالالمساواة االجتماعية، وإنما أقصى م

 Turner, Victor          )١٩٨٣-١٩٢٠(تيرنر، فيكتور 

ة          ى دراس زة ف هامات متمي دم إس انى ق ة بريط ا اجتماعي الم أنثروبولوجي عائر ع الش
فى أفريقيا، حيث  Ndembuوقد أجرى بحوثه الميدانية الرئيسية على شعب ندمبو . والرمزية

واالحتفاالت بالشفاء، آما  ، )المرور(وشعائر االنتقال أللوان، قدم تفسيرات تفصيلية لرموز ا
ه  . للسياسة فى إحدى القرى) الميكرو(قدم تحليًال اجتماعيا على المستوى المحدود  : انظر آتاب

ام     الشقاق واالستمرار فى أحد ا    ة، الصادر ع ه )٤٥٣(١٩٥٧لمجتمعات األفريقي ة  : ، وآتاب غاب
ان جنب عن     )٤٥٤(.١٩٦٧الرموز، الصادر عام  وقد استطاع تيرنر أن يطور مفهوم أرنولد ف

ة الشعور  وحقق مفهوم ) المنطقة الواقعة بين مرحلتين" (العتبة" فى ممارسات    الوقوف بعتب
العملية الشعائرية، الذى صدر عام : فى المجتمع الغربى، وذلك فى آتابه) إلى القديسين(الحج 
٤٥٥(.١٩٨٩( 



 

  

  )ث(حرف 
 Reliability )      المنهجى(الثبات 

حينما يبحث علماء االجتماع فى ثبات البيانات أو ثبات إجراءات القياس، فإنهم 
يقصدون معرفة ما إذا آان تكرار نفس اإلجراءات البحثية سيؤدى إلى التوصل إلى نفس 

، أى  .Temporal Rالثبات المؤقت : وتتضمن عملية الثبات شكلين أساسيين هما. النتائج
والثبات المقارن . الحصول على نفس النتيجة فى حالة تكرار القياس مرة أخرى

Comparative R. : أى الحصول على نفس النتيجة فى حالة استخدام طريقتين مختلفتين
أو فى حالة استخدام نفس االختبار أو القياس بواسطة باحثين مختلفين، أو . للقياس أو االختبار

تطبيق نفس االختبار أو القياس ولكن على عينتين مختلفتين مسحوبتين من نفس  فى حالة
فإجراء . وتثير مسألة الثبات أمام علماء االجتماع عددًا من المشكالت الفنية. مجتمع الدراسة

مع مبحوث ذات مرة، قد يفسد إجراء مقابلة ثانية معه، ألنها ستتأثر بخبرات المقابلة " مقابلة"
  .األولى

نت عملية أى ما إذا آا، "الصدق"ادة ما توضع مسألة الثبات فى مقابلة مع مسألة وع
ومع ذلك فإن مسألتى الصدق والثبات ليستا . يفترض الباحث قياسهالقياس تقيس بالفعل ما 

فقد يوجد إجراء للقياس على درجة عالية من الثبات، ولكنه ال . مستقلتين عن بعضهما تمامًا
منا على سبيل المثال بقياس نسبة الذآاء عن طريق وضع األفراد على فلو ق. يحقق الصدق

ميزان، وقراءة األرقام الدالة على وزن آل منهم، فهذه عملية قياس تحقق درجة عالية من 
ومن ناحية . الثبات إلى أقصى حد، ولكن قياس الوزن مؤشر غير صادق لقياس نسبة الذآاء

  .متغير: انظر أيضًا. يمكن أن يكون صادقًا ال أخرى فإن أى قياس ال يتمتع بالثبات،

      Wealth      الثروة 

  .توزيع الدخل: انظر

     Culture      ثقافة

عندما يستخدم العلماء االجتماعيون مصطلح ثقافة، فإنهم يتحدثون عن مفهوم أقل تحديدًا 
موجود فى المجتمع  ففى العلوم االجتماعية، تعنى الثقافة آل ماهو. مما يشيع فى الحديث اليومى

اإلنسانى، ويتم توارثه اجتماعيًا وليس بيولوجيا، بينما يميل االستخدام الشائع للثقافة إلى اإلشارة 
مصطلح عام يدل على الجوانب الرمزية والمكتسبة فى  - إذن- فالثقافة . إلى الفنون واآلداب فقط



 

  

فى الحيوان، أن الحيوانات  يةالسلوآالمجتمع اإلنسانى، على الرغم من تأآيد علماء المدرسة 
  .لديها على األقل القدرة على خلق ثقافة) الرئيسات(العليا 

تعتمد أفكار األنثروبولوجيا االجتماعية عن الثقافة اعتمادُا آبيرُا على التعريف الذى 
، الذى يشير فيه إلى الكيان المرآب والذى ينتقل اجتماعيُا ١٨٧١عام  تايلور قدمه إدوارد 

ويعنى هذا . من المعرفة، والمعتقدات، والفنون، واألخالق، والقانون، والعادات ويتكون
وإن آانت ممكنة فى -ولكن هذه المماثلة . التعريف ضمنًا أن الثقافة والحضارة شئ واحد

إال أنه يخالف تمييز اللغة األلمانية بين الثقافة  -االستخدام اللغوى اإلنجليزى والفرنسى
Kultur  والحضارةZivilisation حيث يشير مصطلح ثقافة إلى الرموز والقيم، بينما ،

ونالحظ على استخدام علماء اآلثار . ينصب مصطلح الحضارة على تنظيم المجمتع
للمصطلح، أنهم وإن آانوا يسلمون بوحدة آيان المجتمعات اإلنسانية، إال أنهم يميزون بين 

. التى تنتقل من خالل التعلم والتراث) ية وماديةثقافة تكيف: انظر(الثقافة الالمادية التكيفية 
ويقتصر اهتمام علماء اآلثار على الثقافة المادية فقط، بينما تمثل الثقافة التكيفية موضوع آل 

  .من علوم التاريخ، واالجتماع، واألنثروبولوجيا

وآان علماء األنثروبولوجيا فى القرن التاسع عشر، من أمثال تايلور، ولويس هنرى 
من هنا تتسم الثقافة . يرون أن الثقافة خلق واع من إبداع العقل اإلنسانىورجان، م

بنزعة تقدمية فى اتجاه بلوغ قيم أخالقية آان المجتمع  -فى ضوء هذا التصور -والحضارة
وقد قادت هذه الرؤية العقل الفيكتورى إلى تشييد بناء هرمى للثقافات أو . يعدها أعلى مستوى
بمثابة مبرر لألنشطة االستعماية التى مارستها الحضارات الغربية ذات الحضارات، آان 

  .المستوى العالى من التنظيم

مثل بحوث فرانز -ظهرت أفكار حديثة عن الثقافة فى البحوث األنثروبولوجية الميدانية 
آان الهدف . النسبيةمع نهاية القرن التاسع عشر، وفيها أيضا ظهر االتجاه نحو  -بواس

قارنة الثقافات المتعارضة والمقابلة بينها، وليس ترتيبها فى تسلسل متدرج، على وصف وم
الرغم من أن بواس وبعض علماء األنثروبولوجيا المحدثين فى أمريكا الشمالية قد اهتموا 
آذلك بالعمليات التى يتم من خاللها استعارة السمات الثقافية أو تناقلها بين المجتمعات 

ى ذلك إلى تطور فكرة المناطق الثقافية، ونمو اإلثنوجرافيا المقارنة فى وقد أفض. المختلفة
. أمريكا الشمالية، وآان آالهما غائبًا بشكل ملحوظ فى األنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية

وسيلة  -بصفة عامة-وآانت األنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية تذهب إلى أن الثقافة تعنى 
. االجتماعىالبناء والرموز التى تختلف عمومًا داخل إطار هذا العلم عن  لتجميع األفكار



 

  

ويعد هذا التمييز أساسيًا آذلك فى استخدام المصطلح بين علماء االجتماع األوربيين، 
  .واألمريكيين

وفى أمريكا، يعتقد أحيانًا أن مفهوم الثقافة يمكن أن يزودنا بطرق لتفسير وفهم السلوك 
اق المعتقد، والقيم، واإليديولوجيات، وببعض أنماط الشخصية المميزة لثقافات اإلنسانى، وأنس

: انظر على سبيل المثال(نموذجًا ألصحاب هذه النظرية األخيرة  بندآتوتعد روث . بعينها
  .)٤٥٦()١٩٤٤زهرة األقحوان والسيف، 

ط السلوك أنما: وفى األنثروبولوجيا الثقافية يتم تحليل الثقافة على ثالثة مستويات
مثل المستوى (المكتسبة، والعناصر الثقافية التى تمارس وظيفتها تحت مستوى الوعى 

العميق لقواعد النحو والصرف، وبناء الجملة فى اللغة، التى نادرًا مايعيها المتحدث بلغته 
مدرسة الثقافة : انظر أيضا. ، وأنماط التفكير واإلدراك التى تتشكل ثقافيًا)الوطنية

  .بارسونزوتالكوت ة، والنسبية الثقافية، والعموميات التطورية، والشخصي

 Deviant Subculture ثقافة انحراف فرعية

  .ثقافة فرعية: انظر مادة

 Adaptive Cultureثقافة تكيفية 

  .المادة التالية: انظر

 Culture, Adaptive and Material ثقافة تكيفية ومادية

ى األنثروبولوجيا الثقافية األمريكية فى الغالب األعم، يستخدم مصطلح الثقافة التكيفية ف
لإلشارة إلى عالم األفكار، والمعتقدات، والقيم، والعادات، فى مقابل الثقافة المادية للداللة 

  ).المبانى، والسلع االستهالآية وما إلى ذلك(على األشياء المصنوعة 

 Organizational Culture ثقافة تنظيمية

. معايير، وأنماط الفعل التى تميز العالقات االجتماعية داخل التنظيم الرسمىهى القيم، وال
وقد برز هذا المصطلح فى مجموعة من آتب وبحوث االدارة البريطانية واألمريكية التى 
صدرت فى عقد الثمانينيات، والتى حاولت تفسير الصعوبات التى يواجهها قطاع األعمال 

وتقدم هذه . قتصادى، والتحدى اليابانى لالقتصاد الغربىالغربى فى مواجهة االنكماش اال
: وصفًا للثقافة التنظيمية، نذآر منها) بعضها أصبح من أآثر الكتب مبيعا فى حينه(المؤلفات 

بحثًا عن (، وآتاب توماس بيترز وروبرت واترمان )٤٥٧)(١٩٨١،  Zنظرية زد(ويليام أوش 



 

  

السلسلة المتصلة، (دافيد آالتربك ، ووالتر جولد سميث و)٤٥٨)(١٩٨٢التميز، 
، )٤٦٠)(١٩٨١فن اإلدارة اليابانى، (، وريتشارد تانر باسكال وأنتونى أتوس )٤٥٩)(١٩٨٤

وأآثر تلك المؤلفات مجرد ).٤٦١)(١٩٨٨الثقافات الجماعية، (وتيرينس ديل وآالن آيندى 
ما يدعو إليه أوشى من هذا . فى العالقات الصناعية حرآة العالقات اإلنسانيةتكرار آلراء 

من ناحية ". إلعادة لفت االنتباه إلى العالقات اإلنسانية فى عالم الصناعة واألعمال"صراحة 
أخرى نجد ديل وآيندى يرددون إلى حد آبير التحليالت والنتائج التى خلص إليها آل من توم 

ة النتائج ، خاص)٤٦٢)(١٩٦١، الصادر عام "إدارة التجديد: "فى مؤلفهما(بيرنز وستوآر 
داخل التنظيمات، وضرورة المواءمة بين األنساق  األنساق االجتماعية التعدديةالمتعلقة بعمل 

. والبيئات االقتصادية والسياسية التى تعمل فى إطارها، من ناحية أخرى - من ناحية- اإلدارية 
ى بشكل عبارة عن مفهوم ومؤلفات ذات حجم آبير وتأثير قو - باختصار- فالثقافة التنظيمية 

عجيب، ومصدر العجب أنها تبدو مجرد إعادة اآتشاف لبعض األفكار األساسية التى آانت 
  .نظرية التوافق: انظر آذلك. شائعة ومألوفة فى علم االجتماع

 Mass Cultureثقافة جماهيرية   

  .المادة التاليةوآذلك ثقافة شعبية، : انظر

 Popular Culture  )ثقافة شعبية(ثقافة جماهيرية 

الثقافة هى المفهوم المرآزى فى علم األنثروبولوجيا، وهى تشير إلى آل المعرفة،  
. واألساليب التكنولوجية، والقيم، والمعتقدات، والعادات، وأساليب السلوك الشائعة بين الناس

ونجد أن المجتمعات البسيطة قد اليكون لديها سوى ثقافة واحدة متكاملة يشارك فيها آل فرد 
اد المجتمع، على حين تستطيع المجتمعات المرآبة أن تستوعب راقات ومستويات من أفر

  .الثقافات والثقافات الفرعيةعديدة من 

ومن الفروق الهامة ذلك الفرق بين الثقافة الجماهيرية، وما يطلق عليه عادة الثقافة 
لروايات األدبية حيث تضم الثقافة الراقية أشياء من قبيل الموسيقى الكالسيكية، وا. الراقية

الجادة، والشعر، والرقص، والفن الراقى، وغيرها من المنتجات الثقافية التى ال يتذوقها إال 
أما الثقافة الجماهيرية، أو الثقافة الشعبية، فهى أوسع . شريحة قليلة العدد نسبيًا من المتعلمين

لثقافة الجماهيرية على ويترآز االهتمام الرئيسى ل. انتشارًا من ذلك بكثير وأقرب لكل فرد
األلعاب الرياضية،  -على سبيل المثال-التسلية، وتسيطر عليها فى أوربا والواليات المتحدة 

  .والتليفزيون، واألفالم السينمائية، والموسيقى الشعبية المسجلة



 

  

وحتى اآلن على الثقافة   Wordsworthوقد عاب دعاة التراث، منذ وردزورث
أما النقاد الليبراليون والراديكاليون فكانوا أآثر ميًال . اض مستواهاالجماهيرية فقرها وانخف

الذوق الجماهيرى، وإلى فها تعبيرًا صادقًا وأصيًال عن إلى دعم الثقافة الجماهيرية بوص
وقد . النفور من منتجات الثقافة الراقية بوصفها أبعد عن الجماهير وأقرب إلى ذوق الصفوة

ًا بتحليل الثقافة الجماهيرية ألنها بمثابة نافذة على الوعى العام، اهتم علماء االجتماع مؤخر
وألنها تمثل عنصرًا مهمًا من عناصر التضامن داخل الطبقات االجتماعية، وآذلك من 

على عمليات إنتاج الثقافة الجماهيرية  نظرية الصراعويرآز أصحاب . عوامل الفصل بينها
ترى أن هذا اإلنتاج ليس أصيًال وصادقًا فحسب، الرأسمالية، ووالمؤسسات فى مجموعها، 

  .اإليديولوجية السيطرةولكنه يمثل فى نفس الوقت أداة من أدوات 

وثقافات الشباب، وتتداخل دراسات الثقافة الجماهيرية مع دراسات الثقافات الفرعية، 
ويقدم  .واإليديولوجيا، والدراسة االجتماعية لوقت الفراغ، وسوسيولوجيا وسائل االتصال

، وتونى بينيت )٤٦٣(١٩٨٦الثقافة الجماهيرية، الصادر عام : لنا مؤلفا إيان تشيمبرز
يقدمان عرضًا )٤٦٤(١٩٨٦الثقافة الجماهيرية والعالقات االجتماعية، الصادر عام : وزمالؤه

  .للموضوعات التى تندرج تحت هذا الموضوع العام

 Political Culture الثقافة السياسية

التى تساعد فى إضفاء الشرعية على نظام القوة ير، والقيم، والرموز المعايهى 
الدستور، والديموقراطية،  -مثال-وهى فى الواليات المتحدة (السياسية القائم فى المجتمع 

وعندما تنهار الثقافة السياسية أو يتسرب إليها الشك نكون إزاء أزمة ). والمساواة، والعلم
ث فى دول وسط أوربا واالتحاد السوفييتى السابق فى الفترة شرعية، وذلك على نحو ما حد

عمومًا تتكون من عناصر الثقافة والثقافة السياسية شأنها شأن . ١٩٩١حتى  ١٩٨٩من عام 
ومن شأن الفضائح، . من معارف يتلقاها الناس فى مجتمع معين ويؤمنون بها آحقيقة

سية أن تعمل بشكل سريع على هز واألسرار التى يكشف عنها، والفشل، والكوارث السيا
ولهذا السبب يعد الحفاظ على الثقافة السياسية هاجسا رئيسيا . إيمان المواطن بالنظام القائم آله

  .يشغل السياسيين وموظفى الدولة على آل المستويات

وتمثل . ويرجع االستخدام الحديث لهذا المصطلح إلى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية
الثقافة المدنية، الصادر عام : برييل أولمند وسيدنى فيربا المعنونةدراسة جا

دراسة مقارنة آالسيكية لالتجاهات السياسية والديموقراطية فى خمس دول، )٤٦٥(١٩٦٣
وال تعتمد . استهدفت توضيح آيف أن التنمية الثقافية والتنمية السياسية يسيران جنبًا إلى جنب



 

  

وقد حاولت بعض البحوث الحديثة أن تميز . السياسية الخاصة قيمة المفهوم على هذه األجندة
والثقافات ) التى يؤمن بها المواطنون فعًال ويدعمونها" (الحقيقية"بين الثقافات السياسية 

التى ليست أآثر من إيديولوجيات موضوعة صناعيًا ومفروضة " (المفروضة"السياسية 
الذى يحتاج إلى الدراسة هو آيف ستستطيع  والسؤال). على الناس فرضا بالتهديد أو القوة

ثقافة سياسية آانت قوية يومًا ما آثقافات الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتى القديم أن تتكيف 
  .اإلثنية والقوميةمع ضغوط 

 Youth Cultureثقافة الشباب      

لوظيفيين آانت موضوع جدل مهم ومؤثر بين الكتاب اثقافة فرعية، هى بمعناها الدقيق 
وتفسر ثقافات الشباب إما من خالل العوامل . من ناحية ونقادهم من ناحية أخرى) أساسًا(

أو التالعب بأساليب الشباب فى اإلنفاق وتمضية وقت الفراغ  المراهقة، الفعالة فى تجربة 
ومن المعتقد أن الفصل فى الوظائف . بفعل اإلعالن وغيرها من وسائل االتصال الجماهيرى

البيت، والمدرسة، ومكان العمل يجعل المراهقين يزدادون اختالفًا عن البالغين، آما  بين
يجعلهم أآثر وعيًا بذواتهم، وأآثر تأثرًا بجماعات الرفاق من تأثرهم برعاية الوالدين وغيرها 

وإن آان يالحظ أن الرفاهية النسبية للمراهقين فى العقود . من المؤثرات المرتبطة بالكبار
تلت الحرب العالمية الثانية، خاصة إذا آانوا يعملون ويكسبون، قد ساعدت على خلق التى 

وقد . سوق آبير ومربح لتداول السلع والخدمات الموجهة بالذات إلى المستهلكين الشباب
شجع ذلك على ظهور الموضات الخاصة بالشباب واألساليب المميزة لهم فى عالم األزياء، 

  .لفراغ، وآثير منها ظهر أساسًا فى الواليات المتحدةوالموسيقى، وقضاء وقت ا

االجتماعية  الطبقةويعتقد بعض الكتاب أن الصدام الثقافى بين األجيال قد حل محل 
ومع ذلك فإن الطبقة نفسها . بوصفها الشكل األساسى للصراع فى المجتمع الصناعى الحديث

وقد ميزت البحوث فى . ختلفةتلعب دورًا بارزًا فى تشكيل مضمون ثقافات الشباب الم
إلى شباب ) أساسًا(الواليات المتحدة ما يعرف بثقافات الطالب الجامعيين الذين ينتمون 

. الطبقة الوسطى عن ثقافات النواصى أو الثقافات الفظة لنظرائهم من شباب الطبقة العاملة
اهات االمتثال ويعتقد أن النوع األول من ثقافات الشباب يحاول أن يسد الفجوة بين اتج

الساعية إلى اإلنجاز واختالف حياة المراهقة المدرسية، التى آثيرًا ماتكون المدرسة نفسها 
أما ثقافات النواصى، فى مقابل هذا، فتعد استجابة لفشل . هى محورها وموضوعها األساسى

الطبقة العمالية فى النجاح الدراسى، ومن ثم فهى تتمرآز حول عصابة الحى ال على 
أما . مدرسة، وهى تمثل سعيًا عن مكانة بديلة، حتى لوآانت منحرفة، أو هوية أو نجاح بديلال



 

  

والذعر فى بريطانيا فتكاد ثقافة الشباب تنحصر آلية فى شباب الطبقة العاملة من الذآور 
وترى الدراسات المارآسية المحدثة أن تلك الثقافة . من أسلوبها ونزعتها العدوانية األخالقى

احتجاجًا رمزيًا على ظواهر مثل تحلل مجتمع الجيرة المحلى التقليدى عند الطبقة تمثل 
العاملة، وعلى السيطرة الجماهيرية على ماآان يعتقد فى الماضى أنها أشكال خاصة بالطبقة 

ويقدم مايك بريك عرضًا للتراث المنشور ). مثل آرة القدم(العاملة أساسًا لقضاء وقت الفراغ 
سوسيولوجيا ثقافات الشباب وثقافات الشباب الفرعية، الصادر : ضوع فى آتابهحول هذا المو

  )٤٦٦(.١٩٨٠عام 

والواقع أن التطورات التى استجدت على آل من علم االجتماع وعلى المجتمع نفسه، 
. خاصة خالل عقد الثمانينيات، قد عدلت آثيرًا من المصطلحات المستخدمة فى هذا الحوار

وو االتجاهات النسوية إلى اختفاء الفتيات من معظم المؤلفات المنشورة عن فقد أشار الكتاب ذ
آما استأثرت . الشباب، واهتموا بدراسة مظاهر التباين الراجعة إلى النوع فى ثقافة الشباب

ولكن األهم أن الفترة منذ . خبرات الشباب فى األقليات العرقية بمزيد من اهتمام الباحثين
شهدت انطفاء فكرة أساليب االستهالك والثورة المستقلة عند فئة  منتصف السبعينيات قد

وتغيرت بؤرة البحث إلى االهتمام بسوق العمل عند الشباب، واعتماد الشباب . المراهقين
  .للتشغيل المرنعلى األسرة نتيجة الزدياد معدل البطالة وتعرض الشباب 

 Culture and Personality School الثقافة والشخصية) مدرسة(

التنشئة تعد مدرسة الثقافة والشخصية من التطورات التى برزت فى ميدان دراسة 
ألفت هذه النظرية بين عناصر . فى الواليات المتحدة أساسًا خالل عقد الثالثينيات االجتماعية

من علوم النفس، واألنثروبولويجا، واالجتماع، ولكنها تضمنت فى األساس تطبيقًا لمبادئ 
انظر آتاب فرويد (أدى االعتماد على نظرية فرويد . اإلثنوجرافيةعلى البيانات  نفسىالتحليل ال

ورآزت للشخصية، ، إلى الترآيز على القولبة الثقافية )٤٦٧()١٩٣٠، "الحضارة ومساوئها"
وتذهب نظريات الثقافة والشخصية إلى أن أنماط الشخصية . على عمليات نمو الفرد وتطوره

التنشئة االجتماعية، ومن هنا تعول بصفة خاصة على الممارسات المتبعة فى تتخلق أثناء عملية 
ويبدو هذا المدخل بأجلى . التغذية، والفطام، والتدريب على عمليات اإلخراج: تربية الطفل مثل

، وجيوفرى بندآت، وروث بيتسونجريجورى : صوره فى آتابات األنثروبولوجيين مثل
باألفكار األساسية لهذه المدرسة،  - بصفة خاصة- ميد  وقد ارتبطت ميدجورر، ومارجريت 

تنتج أنماطًا مختلفة من الشخصية، نتيجة ) أو المجتمعات(التى تذهب إلى أن الثقافات المختلفة 
ومن أبرزها - لقد أثرت نتائجها المثيرة للجدل . لممارسة أساليب مختلفة من التنشئة االجتماعية



 

  

أثرت على جيل من علماء  - ى وليست محددة بيولوجياهى نتاج ثقاف األدوار الجنسيةأن 
االجتماع األمريكيين، على النحو الذى دفعهم إلى إعادة دراسة مسلماتهم الثقافية عن أدوار 

  .الرجال والنساء فى المجتمع

إذ تناول أبرام . وهناك دراسات أخرى عديدة توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه القضية
، الطريقة التى تتمثل فيها )٤٦٨()١٩٤٥" (دود السيكولوجية للمجتمعالح: "آاردنر فى آتابه

فقد ذهب آاردنر وزمالؤه إلى أن الدين والسياسة هى . أنماط الشخصية فى األنماط الثقافية
ودرست روث . بمثابة الشاشات التى تعرض عليها التوجه األساسى للشخصية فى المجتمع

، ولفتت )٤٦٩()١٩٣٤" (األنثروبولوجيا والشاذ" فى مقالها(بندآت االنحراف االجتماعى 
االنتباه إلى أن الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية فى مجتمع ما، قد تعد شخصية منحرفة 

وذهبت بندآت إلى أن المجتمعات المختلفة لديها وسائل مختلفة للتعامل مع . فى مجتمع آخر
  .بمرور الوقتآافة أنواع السلوك الشاذ، وأن هذا التعامل يتغير 

لقد حظيت مدرسة الثقافة والشخصية بأهمية خاصة فى زمن الحرب العالمية الثانية، 
وبالتالى (تجرى آنذاك لمحاولة فهم شخصية " دراسات الشخصية القومية"حيث آانت 
ومن أبرز ثمار هذا االتجاه، دراسة بندآت الكالسيكية عن . دول المحور) استراتيجية

التى ظهرت فى آتاب تحت عنوان زهرة األقحوان والسيف، عام الشخصية اليابانية 
حافظ على بارودك : "، ودراسة مارجريت ميد عن الواليات المتحدة فى آتابها)٤٧٠()١٩٤٦
حدث ترآيز آبيرعلى استخدام اإلحصاءات  ١٩٥٠وبعد عام. )٤٧١(١٩٤٢الذى صدر " جافًا

وهكذا استخدم جون  .والثقافةصية، لتوضيح االرتباطات بين أساليب تنشئة الطفل، والشخ
الصادر عام " (تدريب الطفل والشخصية: "ويتنج وإرفنج تشايلد فى آتابهما

عينة آبيرة من ثقافات مختلفة ليوضح العالقة المفترضة بين خبرات مرحلة )٤٧٢()١٩٥٣
  .الطفولة المبكرة، ونظم عالج المرض

نتقادات التى تعرضت لها هذه وفى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية، زادت اال
المدرسة بسبب مبالغتها فى التأآيد على تطابق األنماط الشخصية فى مجتمع بعينه، وتجاهل 

بسبب نظرتها إلى  -وهذا هو األهم-أهمية العالقات التى توجد بين الثقافات المختلفة، وآذلك 
بين أيضًا صعوبة توضيح حقيقة آما ت. الثقافة باعتبارها شيئًا ماديًا وليست تصورًا اجتماعيًا

وهكذا أصبحت . االرتباط بين ممارسات تربية الطفل، وسمات شخصية البالغين فيما بعد
دراسات الثقافة والشخصية فى علمى األنثروبولوجيا واالجتماع أقل انتشارًا حتى فى 

أثيرها وبالتالى أصبح ت. الواليات المتحدة التى آان تأثيرها يكاد يكون محصورا داخلها



 

  

  .محدودًا إلى  حد آبير، وإن لم يختف تماما على أية حال

 Class Cultureثقافة الطبقة        

خالل ) األمريكيين أساسا(وتوصل عدد من علماء االجتماع والمؤرخين االجتماعيين 
عن طريق أدوات المسح من  الوعى الطبقىحقبة الثمانينيات إلى رأى مؤداه أن تقاليد دراسة 

أن يؤدى حتما إلى تجريد هذه الظاهرة من الفعل االجتماعى ومن سياق الممارسات شأنه 
االجتماعية للطبقة واألساليب الطبقية، األمر الذى ترتب عليه التقليل من شأن الوجود البارز 

وقد حاول أولئك النقاد باستخدام األساليب التاريخية، واإلثنوجرافية، . فى الحياة األمريكية
حظة المشارآة التعرف على الوعى الطبقى وآيف يتأسس فى الممارسات وطرق المال

الثقافية اليومية، وفى العمل الجماعى للعمال العاديين، وفى األشكال المحلية للتنظيم 
التغيرات فى : صناعة الرضا"وتمثل دراسة مايكل باراواى الشهيرة بعنوان . االجتماعى

نموذجا مبكرا لهذا  )١-٤٧٢()١٩٧٩الصادرة عام" (اريةعملية العمل فى ظل الرأسمالية االحتك
وهى دراسات تقترب آثيرا من اتجاه المؤرخ اإلنجليزى تومسون فى . النوع من الدراسات

فهم الطبقة، الذى آان يرى أن الوعى الطبقى والتشكل الطبقى تمثل تعبيرات ثقافية متجسدة 
المساعدة المتبادلة، والنوادى ، وجمعيات )الحى(فى نمو مشاعر تضامن أهل الجيرة 

انظر . (االجتماعية، واألشكال الطبقية الخاصة لقضاء وقت الفراغ وغيرها من ممارسات
ويمكن للقارئ أن يجد  )٢-٤٧٢().١٩٦٨مؤلفه تكوين الطبقة العاملة اإلنجليزية، الصادر عام 

الطبقى إلى الثقافة،  من الوعى"عرضا لهذا التراث المتنوع والمتنامى فى مقال ريك فانتازيا 
-٤٧٢(.١٩٩٥، المنشور فى المجلة السنوية لعلم االجتماع، عام "والفعل، والتنظيم االجتماعى

٣(   

 Subculture        الثقافة الفرعية 

يشير االستخدام العام األشمل لهذا المصطلح إلى أن الفكرة الجوهرية لنظرية الثقافة 
الفرعية آحل جمعى، أو حل متجدد، للمشكالت الناجمة  الفرعية هى النظر إلى تكّون الثقافة

وهكذا تكون . عن طموحات األفراد المحبطة، أو لوضعهم الملتبس فى المجتمع الكبير
، ولكنها تستعير منها رموزها )األم(األآبر الثقافة الثقافات الفرعية آيانات متميزة عن 

). المبالغة، أو تقلبها رأسًا على عقبوآثيرًا ما تعرضها للتشويه، أو (وقيمها ومعتقداتها 
لالنحراف، ويستخدم مفهوم الثقافة الفرعية على نطاق واسع فى ميدان دراسة علم االجتماع 

  .ثقافة الشبابآما يشيع بشكل خاص فى دراسات 



 

  

ومن المهم أن نالحظ التأثير البارز لروبرت ميرتون على التراث األمريكى للموضوع 
مدرسة ، وآذلك تأثير )األنومى( الالمعياريةعن  دورآايمفهوم إميل فى صياغته الجديدة لم

األوالد : فى آتابه(وقد ذهب ألبرت آوهن . التى أثرت تأثيرًا قويا على هذا المفهوم شيكاغو 
إلى أن الثقافات الفرعية االنحرافية تتكون حول مشكالت المكانة  )٤٧٣() ١٩٥٥المنحرفون، 

الذى يستشعره شباب أسر  اإلحباط بسبب المكانةبالوصف  وقد تناولت. عند المراهقين
أن يتطلعوا إلى قيم الطبقة الوسطى،  -فى أمريكا-الطبقة العاملة، الذين تعلمهم المدرسة 

. المتاحة لهم آأبناء طبقة عمالية أبنية الفرصولكنهم يجدون أنفسهم، مع ذلك، مربوطين إلى 
رص الشرعية، فإنه اليستطيع إحراز المكانة إال وسط لهذا يرى أن الفرد عندما يفتقر إلى الف

ثقافة فرعية تتسم بأنها معارضة، ومعبرة عن نفسها، ومغرقة فى التعلق بالمتع واللذات، 
  .والقيم غير النفعية

، "ثقافة الطبقة الدنيا آبيئة منشئة النحراف العصابات: "فى مقاله(وذهب والتر ميللر 
إلى أن جذور الثقافات الفرعية االنحرافية تكمن فى  )٤٧٤()١٩٥٨مجلة القضايا االجتماعية، 

مختلف عناصر ثقافة الطبقة العمالية، وأنها ليست مجرد رد فعل مجتمع الطبقة الوسطى، 
  .لثقافة آبائهم" الهموم األساسية"فهى فى الحقيقة تأآيد صريح عن 

بين  )٤٧٥()١٩٦٠االنحراف والفرصة، : فى آتابهما(وقد ربط آلوارد ولويد أوهلين 
انتهى منه إلى  المخالطة الفارقةعناصر نظرية الالمعيارية ونظرية إدوين سذرالند عن 

تعريف التوتر بأنه محصلة اإلحباط المتصور للوسائل المشروعة لتحقيق األهداف التى ألفوا 
وقد توصل بعض الشباب إلى حل ). وهى أهداف الطبقة الوسطى(بها  التطلع إليها وتشبعوا

هذا التوتر من خالل التحول إلى تبنى الفرص غير المشروعة لمجتمع الطبقة العمالية المحلى 
وإلى جانب ما يتيحه ذلك المجتمع العمالى المحلى من فرص مشروعة، . الذى ينتمون إليه
مثل " (االنسحابى"أما السلوك . لتحقيق النجاح" يةصراع"أو " إجرامية"فإنه يقدم وسائل 

فيشير إلى إخفاق مضاعف فى إحراز النجاح فى المجاالت ) تعاطى المخدرات أو الخمور
  .المشروعة وغير المشروعة فى اآلن معًا

وقد اعتمدت الدراسات البريطانية للثقافات الفرعية اعتمادًا آبيرًا على التراث األمريكى 
وان آانت قد استطاعت فى حاالت آثيرة أن تقدم رؤى جديدة، منها على فى الموضوع، 

داونز، الحل : انظر(سبيل المثال أساليب رؤية الشباب لثقافة الطبقة العمالية البريطانية 
ومنها آذلك الطابع البوهيمى المغرق فى التعلق بالمتع واللذات )٤٧٦()١٩٦٦االنحرافى، 

يونج، متعاطو المخدرات، : انظر(طبقة الوسطى للثقافات الفرعية لبعض شباب ال



 

  

: انظر" (للمقاومة الثقافية بواسطة الطقوس"وفكرة الثقافات الفرعية آمسارح )٤٧٧()١٩٧١
" قراءة"ومنها أيضا محاولة )٤٧٨()١٩٧٦المقاومة بالطقوس،  -محرران-هال وجيفرسون، 

معنى : ، الثقافة الفرعيةهبدج: انظر(معنى األسلوب فى الثقافات الفرعية ) بمعنى فهم(
  )٤٧٩().١٩٧٩األسلوب، 

ويذهب بعض الكتاب إلى أن الثقافات الفرعية يمكن أن تنشأ آأشكال للمقاومة الرمزية 
داخل المؤسسات االجتماعية التى تعكس بعص جوانب التنظيم االجتماعى للمجتمع الكبير، 

، أو )٤٨٠()١٩٦٧ثانوية،  انظر، هارجريفز، العالقات االجتماعية فى مدرسة(آالمدارس 
شبكات أوسع من العالقات ألولئك )٤٨١()١٩٥٨سايكس، مجتمع المحبوسين، : انظر(السجون 

الذين يبحثون عن تأآيد اإلحساس باالختالف الذى يشعرون به، مثل ذوى الجنسية المثلية 
  )٤٨٢()١٩٧٥بلومر، الوصمة الجنسية، : انظر(

النسوى إلى خلو ثقافة شباب الشوارع من البنات، وقد أشار الكتاب من أصحاب االتجاه 
البنات : انظر مقال ماآروبى وجاربر " (الثقافة الفرعية لألنوثة"وفسروا ذلك فى ضوء 

  )٤٨٣()١٩٧٧المقاومة بالطقوس، ) : محرران(، فى آتاب هال وجيفرسون "والثقافات الفرعية

فهى قد تذهب إلى حد . نواحويمكن توجيه النقد إلى نظرية الثقافة الفرعية من عدة 
بين ) وبالتالى قد تبالغ فى تقدير التجانس الداخلى(المبالغة فى تقديراالختالفات والفروق 

ومن نقاط الضعف الشائعة فى . الجماعات التى تتأسس تبعًا للعمر او الطبقة االجتماعية
ع أن فكرة الثقافة م. دراسات الثقافة الفرعية إهمالها الواضح لجماعات النساء وغير البيض

الفرعية تنهض على إدراك االختالف عن الثقافة األم األساسية المسيطرة، إال أن تعددية أو 
على (تفتت الثقافة الحديثة أو ثقافة مابعد الحداثة من شأنها أن تضعف أهمية ذلك المفهوم 

ولما ).  محررال -أساس أن التنوع واالختالف هو القانون األسمى لثقافات ما بعد الحداثة 
آانت نظرية الثقافة الفرعية تستوعب بين جنباتها طائفة عريضة من المواقف والرؤى 

، فإنه يصبح من )التى ليست متسقة أو متناغمة مع بعضها البعض تمام االتساق(النظرية 
  .الصعب عليها صياغة أحكام وقضايا قاطعة أو محددة

التى تشتهر -البريطانية فى الثقافة الفرعية أما ستانلى آوهن فقد وجه إلى تراث النظرية 
نقدًا قاسيًا عندما ذهب إلى أن عملية فك رموز أو شفرة األساليب  -"المقاومة بالطقوس"باسم 

، وأصحاب Punkآالثقافات الفرعية لجماعة البانك (التى تتبناها الثقافات الفرعية المدروسة 
عن آراء منحازة ذات مواقف سياسية  إنما تصدر) وغيرهما Skin headالرؤوس الحليقة 

مسبقة، آما أنها ليست مقنعة فى النهاية، وذلك ألن تلك الدراسات لم تستهدف مخاطبة النوايا 



 

  

ستانلى آوهن، الشياطين الشعبية وأشكال : انظر(المعلنة لألشخاص موضوع تلك البحوث 
  .)٤٨٤()١٩٨٠الفزع األخالقى، الطبعة الثانية، 

 Culture of Povertyثقافة الفقر  

  .لويس، وفقروأوسكار جبرية، قدرية، : انظر

 Non-Material Culture ثقافة المادية

  .ثقافة: انظر

 Material Cultureثقافة مادية  

  .ثقافة تكيفية ومادية: انظر

 Dominant Culture ثقافة مسيطرة

ى عناصرها تتميز وتوسم بدرجة عالية من االتساق فالمجتمعات التقليدية لئن آانت 
فإن المجتمعات الحديثة والمعاصرة تتكون عادة من آتل  وعاداتها االجتماعية، الثقافية، 

وفى مثل هذا الموقف من التنوع . المتنافسة فيما بينها الثقافات والثقافات الفرعيةمختلفة من 
ها، ولغتها، تبدو الثقافة المسيطرة آما لو أنها الوحيدة القادرة على فرض قيم -وليس االتساق-

وأساليبها فى السلوك، من خالل قوتها االقتصادية أو السياسية، على غيرها من الثقافات أو 
آما يمكن أن تتحقق هذه الهيمنة الثقافية من خالل القمع السياسى . الثقافات الفرعية الخاضعة

ائل أو التشريعى للمجموعات األخرى من القيم وأنماط السلوك، أو عن طريق احتكار وس
  .االتصال الجماهيرى

 Contra - Cultureثقافة مضادة   

  .المادة التالية: وانظر آذلكثقافة فرعية، : انظر

 Counter - Cultureثقافة مضادة  

فى للثقافة المسيطرة موقف المعارضة المباشرة  الثقافات الفرعية حينما تتخذ بعض 
يرها أهمية، وتتحول إلى فى ظله، فترفض أآثر قيمها ومعاي تعيش المجتمع الذى

وقد شاع إطالق هذا المصطلح بصورة عامة . مايعارضها، فإنه يطلق عليها ثقافات مضادة
على ثقافات الطالب، وجماعات الهيبيز، التى آانت طرفًا فى صراعات الشباب حوالى عام 

  .، آما يمكن أن يستخدم المصطلح على نطاق واسع أيضًا١٩٦٨

 Trust and Distrust الثقة وعدم الثقة



 

  

هناك تيار قوى فى علم االجتماع يذهب إلى أن الحياة الجمعية المستقرة يجب أن تنهض 
على ماهو أآثر من حسابات المصلحة الخاصة، وأنه من الضرورى توفر عنصر الثقة فى 

ليس آل : "عبارة تقول دورآايموقد أبرز . هذه الحياة، حتى فى مجاالت التجارة واألعمال
  .، وهى عبارة تشرح هذا المعنى ببالغة رائعة"عقد يخضع للتعاقدشئ فى ال

أهم المناقشات  )٤٨٥(١٩٩٠آثار الحداثة، الذى صدر عام : وقد قدم أنتونى جيدنز فى آتابه
، وقدم فى "الثقة فى مصداقية شخص أو نظام معين: "الحديثة لموضوع الثفة، حيث عرفها بأنها

وقد الحظ جيدنز أن بعض . ا الرئيسية التى يثيرها هذا المفهومهذا العمل تلخيصًا مفيدًا للقضاي
فالظرف اإلنسانى فى جوهره . سمات الثقة تصدق بصرف النظر عن نمط المجتمع الذى نتناوله

يتسم بعدم اليقين وبأنه مصدر للتهديد، ولكن لكى يعيش اإلنسان ويستمر تعمل عملية التنشئة على 
القلق العميق الجذور من خالل تنمية إحساس مبدئى بالثقة فى حماية معظم أفراد المجتمع من 

وترجع بعض االتجاهات ". مسلم بها"اآلخرين فى داخل آل منهم وتدريبهم على طرق للحياة 
فى علم النفس وفى التحليل النفسى السلوك الشاذ، والعدوانى، والمضطرب إلى فشل الوالدين فى 

ة إلى أوالدهم، بحيث يدرك هؤالء أن الذات الداخلية والبيئة نقل اإلحساس بالثقة المبدئية والعام
  . الخارجية تتسمان بعدم المصداقية والعداء

وقد أوضحت الكتابات الكالسيكية والحديثة على السواء أن دخول الحداثة قد أحدث 
آما تجمع هذه الكتابات على أن . تغييرًا جوهريًا فى مصادر الثقة المبدئية وموضوعاتها

داثة تقوض أهمية روابط القرابة، وتدمر تماسك المجتمع المحلى، وتشكك فى سلطة الدين الح
المختلفة " آليات التفكيك"ويرجع جيدنز تلك اآلثار إلى بعض . وفى االعتماد على التراث

تعيد بناءها عبر مدى "التى تنزع العالقات االجتماعية من سياقها المحلى الخاص ثم 
وهناك نوعان من آليات التفكيك هذه، يتطلب آل ". لزمانى والمكانىالمحدود من اإلطار ا

: منهما شكًال من الثقة أآثر تجريدًا مما آان معروفًا فيما قبل هذه الظروف الحديثة، وهى
حيث (، ونظم الخبراء المتخصصين )وأبرز مثال لها هو النقود(األشياء والعالقات الرمزية 

غير أن تباعد العالقات ). االنعكاسية= ارف التأملية تتجسد الثقة فى مجموعة من المع
االجتماعية فى الزمان والمكان يتطلب إتقان القدرة على االحتفاظ بالثقة، مع التسامح فى نفس 

أمننا "من هنا تتسم الحداثة بأنها ذات حدين، من حيث أنها تهدد . الوقت عندما يفقدها الفرد
دد ثقتنا فى استمرار هويتنا الشخصية وفى البيئة ، أى الوجودى، بمعنى ته"األنطولوجى

آما أنها تزيد من احتماالت المخاطر والقلق، وتطلب منا . االجتماعية والمادية المحيطة بنا
  .الثقة فى نظم مجردة



 

  

ولكن البعض يذهبون إلى أن فكرة الثقة مازالت مهملة ولم تتطور بعد فى ميدان التحليل 
انظر على سبيل (مارات واضحة على صحوة االهتمام بها االجتماعى، وان آان هناك أ

ويمكن القول على .)٤٨٦()١٩٨٨الثقة، والمنشور عام : المعنون) محرر(المثال آتاب جامبيتا 
أى حال أن المفهوم لم يستخدم بشكل رئيسى فى بحوث علم االجتماع إال فى الدراسات 

: فى آتابه(هذا مثًال اقتراح آالن فوآس  من. السوسيولوجية المقارنة لعالقات العمل واإلدارة
التمييز بين نظم اإلدارة العمالية ذات المستوى )٤٨٧()١٩٧٤ماوراء التعاقد، الصادر عام 

حيث توجد روح الجماعة وطرق (المنخفض من الثقة والنظم ذات المستوى العالى من الثقة 
ى المنظمات الفردية وأبنية ، موضحًا أن هذا التمييز يمكن أن ينطبق على الفروق ف)الضبط

وترتبط مدى حرية التصرف أو االختيار المتاح للعامل بمقدار . االتفاق على المستوى القومى
المكافأة وبطبيعة ظروف العمل، ومدى ضمان الوظيفة، وأسلوب المشرفين فى معاملته، 

ًا أن أساليب وعلى حين نجد تاريخي. والسياسة المتبعة تجاه المساومات الجماعية وهلم جرا
اإلدارة البريطانية واألمريكية آانت تميل إلى أن تعكس ديناميات ذات مستوى منخفض من 
. الثقة، فإن آال من المانيا واليابان تعد مثاًال للثقافات الصناعية ذات المستوى العالى من الثقة

أن تتبناها  ومن المهم أن نالحظ على أية حال أن طرق التعامل بمستوى عال من الثقة يمكن
اإلدارة الصناعية فى أى مكان ألسباب عملية محسوبة، ومن الممكن أن يدرك العمال فى 
المدى الطويل أن هذه المعاملة ليست سوى نوع من التالعب، أو أنها محاولة من اإلدارة 

  . الصطناع الرضا والقبول اصطناعًا

). وإعادة تسميتها أيضًا( وقد قام عدد من الباحثين بإعادة اآتشاف ثنائية فوآس هذه
يقابل بين ) ٤٨٨(١٩٧٧الصناعة والعمال، الصادر عام : وهكذا نجد أندرو فريدمان، فى آتابه
شراف الدقيق، التى تتمثل فى اإل" (السيطرة المباشرة"االستراتيجيات اإلدارية القائمة على 

وبين ) ة على القهراألدنى من المسئولية، واستخدام التهديدات القائمومنح العامل الحد 
الذى يتمثل فى تشجيع العمال " (االستقالل المسئول"االستراتيجيات اإلدارية القائمة على 

على معرفة أهداف المشروع والمشارآة فى صياغتها، وأن يسوسوا هم جهودهم بأنفسهم، 
والمهم على أية حال، بصرف النظر عن المصطلح أو التسمية ). وتحمل المسئولية

ة لوصف هذا التناقض، فإنه فى جوهره عرضة لنقد مؤداه أن أنماط السيطرة المستخدم
اإلدارية فى العالم الواقعى أآثر تعقيدا من هذا، واليمكن اختزالها فى ثنائية استراتيجية أيا 

  .آان نوعها

 Triad  )مجموعة من ثالثة أفراد(ثالثى 



 

  

لغالب أقل الجماعات الصغيرة الثالثى، أى المجموعة المكونة من ثالثة أفراد، هى فى ا
ومن . استقرارًا، حيث يوجد لدى الجماعة الثالثية ميل إلى االنقسام إلى ثنائى وفرد وحيد معزول

الممكن أن يكّون عضوان ضعيفان فى الثالثى تحالفًا ضد العضو الثالث القوى، آما أنه من 
  .االثنين اآلخرينالممكن أن يحوز أضعف الثالثة قوة فائقة من خالل الوقيعة بين 

 Dyad             ثنائى 

الثنائى جماعة تتكون من شخصين، وهى بذلك تمثل أصغر جماعة اجتماعية يمكن 
وبوسع الشخصين . تصورها، ألنه إذا انفصل أحد الشخصين انتهى وجود مثل هذه الجماعة

توجد فى أن يطورا فى عالقاتهما نوعًا من الخصوصية والعالقة الحميمة التى اليمكن أن 
الجماعات الكبيرة، ولكن يجب أال ننسى فى الوقت نفسه أن الثنائى يعرف بعض العناصر 

المادة : انظر أيضا. األساسية األخرى للتبادل االجتماعى، آالتنافس، والتبادل الودى، والقوة
  .السابقة

 Bipartite, Bipartisan ثنائى حزبى، ثنائية حزبية

ويستخدم هذا المصطلح . أو مقسم إلى جزأين) اتفاق ثنائى(شئ مؤثر فى طرفين أو حزبين 
وقد أشار عدد . فى األغلب لإلشارة إلى المفاوضات والترتيبات االقتصادية والسياسية الرسمية

من العلماء االجتماعيين، على سبيل المثال، إلى االتفاق الحزبى الثنائى آعامل يفسر فقدان القدرة 
فى الواليات المتحدة، مشيرين ) زب االشتراآى، وحزب الشعبمثل الح(على نجاح حزب ثالث 

إلى الصعوبات التى تواجه عملية تأسيس حزب سياسى جديد فى إطار نظام الثنائية الحزبية 
وفى هذه الحالة، تجد األحزاب المحافظة أنه من اليسير عليها نسبيًا أن تستوعب فى . القائم

حزاب الثالثة ذات التوجه اإلصالحى، وهكذا تزعزع برامجها أجزاء من البرامج الخاصة باأل
زومبارت، لماذا ال ) انظر على سبيل المثال.(من جاذبية هذه األحزاب فى أعين جمهور الناخبين
  )٤٨٩()١٩٠٦توجد اشتراآية فى الواليات المتحدة؟ الصادر عام 

 Dichotomy            ثنائية 

على فئتين، ونالحظ على مستوى يشير هذا المصطلح إلى أى متغير ينطوى فقط 
الذى يضم فئتى  Sexفمتغير الجنس . النظرية أن آال من الفئتين ينفى اآلخر أو يستبعده

ويزخر علم االجتماع بأمثلة عديدة . يعد مثاًال جيدًا لتوضيح هذه الثنائية" األنثى"و " الذآر"
المجتمع "و " المجتمع"عن  منها ثنائية تونيز. ومعروفة جيدًا على هذا النوع من الثنائيات

أما المتغير ... ، وهكذا"والتضامن العضوى" التضامن اآللى"، وثنائية دورآايم عن "المحلى



 

  

وفى بعض األحيان يتم، من . الذى يضم أآثر من فئتين فيسمى المتغير ذى الفئات المتعددة
آلخر حتى يمكن أجل تبسيط التحليل، اختزال هذه الفئات المتعددة وإدماج بعضها بالبعض ا

  .الوصول إلى ثنائية أو متغير ثنائى

 Dualism   ثنائية، ازدواجية 

يشير هذا المصلطح إلى أى نظرية تعرف وتحدد التمايزات التى ال تقبل االختزال بين 
أما الثنائيات األآثر أهمية بالنسبة لعلماء االجتماع، فهى الثنائية األخالقية، . نوعين من األشياء

عن االختالف الذى اليمكن اختزاله بين بعض المقوالت المعبرة عن الحقيقة  والتى تعبر
التى تعتبر أنه ) ثنائية التفسير(وبين األحكام القيمية عن هذا الواقع، والثنائية التفسيرية ) الواقعية(

إلى بينما يكون لألحداث الطبيعية أسبابها، فإن األفعال البشرية اليمكن تفسيرها إال بالرجوع بها 
إنما يتواجدان آوحدة واحدة  - الهيولى- الدوافع أو األسباب، فالمبدأ القائل أن العقل والجوهر 

مستقلة، وآذلك فكرة مجاالت الحياة الدينية والعلمانية، رغم أنها مجاالت متوازية ومستقلة، إال 
  .رينيه ديكارت: انظر أيضًا. أن آال منها محكوم بقوانين مختلفة

 Ethical Dualism ثنائية أخالقية

  .الثنائية: انظر مادة

 Economic Dualism ثنائية اقتصادية

) وأحيانا أآثر من مجالين(هو أسلوب يتصور وجود مجالين من العمليات االقتصادية 
التى  األسواق المستقلين أحدهما عن اآلخر، ولكنهما يمثالن مجموعتين من العمليات أو 

ويمكن أن نجد مثاًال على . جتماعى السياسى أو القومىتتعايش معًا داخل نفس اإلطار اال
حيث تتمثل الثنائية االقتصادية فى تعايش اإلنتاج  العالم الثالث ذلك، ما يحدث فى مجتمعات 

الزراعى الذى يعمل فيه الفالحون إلى جوار اإلنتاج النقدى للسلع التجارية أو الصناعية 
يم آخر مناظر لذلك يوجد فى االقتصاديات الصناعية وهناك تقس. الموجهة إلى السوق العالمية

تجزو سوق : انظر أيضا. وأسواق العملالمتقدمة بين الشرآة األم والشرآات الفرعية 
  .العمل

  

 Explanatory Dualism ثنائية التفسير

  .الثنائية: انظر مادة



 

  

 Scientific Revolution الثورات العلمية

  .نموذج، صيغة، شكل تحليلى: انظر

 Revolution          ثورة 

  .تمرد: انظر 

 Social Revolution ثورة اجتماعية

  .تمرد، ثورة: انظر

 Managerial Revolution الثورة اإلدارية

الحديثة من المالك إلى المدير  المؤسسات مفهوم يشير إلى تحول مرآز الثقل فى 
بالتحول الذى طرأ على  ويرتبط هذا. المحترف واعتبار األخير الشخص األآثر أهمية فيها

مكامن القوة وانتقالها من الملكية إلى السيطرة والمصالح المكتسبة، وبتدهور أهمية 
  .المعاصرةالرأسمالية الرأسمالية العائلية والملكية الخاصة فى 

الذى يحمل ذات ) ١٩٤١(وترجع أصول هذا المصطلح إلى آتاب جيمس بيرنهام 
لدولة وآافة التنظيمات الهامة األخرى وليس المؤسسات العنوان، والذى أآد أن مؤسسات ا

الصناعية فقط، سوف تخضع لهيمنة طبقة حاآمة جديدة تتكون من المديرين المحترفين الذين 
بيرل وجاردنر مينز اللذين نشرا آما يرتبط أيضًا بكل من أدولف . يسعون لتحقيق مصالحهم

، وقد ذهبا إلى أن )٤٩٠()١٩٣٢" (اصةالمؤسسات الحديثة والملكية الخ"آتابًا بعنوان 
بعيدة األمد، ولو آان ذلك على حساب  مؤسسيةالمديرين سوف يسعون إلى تحقيق أهداف 

وعلى غرار معظم نظريات اإلدارة، فإن هذه األفكار لم يتم . الربحية فى المدى القصير
  .س المالرأ) عدم ترآز(بورجوازية، توزع : انظر أيضا. اختبارها فى الواقع العملى

 Green Revolution الثورة الخضراء

وهو  العالم الثالث، مصطلح جماهيرى يشير إلى نمط معين من التغير التقنى فى زراعة 
تغير ينبع من استخدام مواد وراثية محسنة، واستخدام األسمدة على نطاق واسع، والتحكم فى 

األرز، وقد انتشرت على نطاق واسع وترتبط الثورة الخضراء أساسًا بإنتاج القمح و. نظام الرى
  .ولم تنتشر فى أفريقيا جنوب الصحراء. فى جنوب وشرق آسيا وأمريكا الالتينية

 Industrial Revolution الثورة الصناعية

األبعاد رة التى شهدت تغيرًا سريعًا فى يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى تلك الفت



 

  

والتكنولوجية فى بريطانيا اعتبارًا من النصف الثانى االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية 
وثمة حوار واسع . من القرن الثامن عشر وحتى النصف األول من القرن التاسع عشر 

النطاق وقدر آبير من الخالف حول الخصائص الدقيقة للثورة الصناعية، بيد أنها بصفة 
عليه الطابع الريفى  عامة تشير إلى تحول إنجلترا بصورة متزايدة من مجتمع يغلب
وعلى الرغم من أن . والزراعى إلى مجتمع حضرى ينهض على التصنيع والصناعة

الثورة "، وهى أول أمة صناعية، فإن تعبير )وبخاصة إنجلترا(المصطلح يشير إلى بريطانيا 
بلدان أخرى وبخاصة ألمانيا  تصنيع يستخدم أحيانًا لإلشارة إلى عملية " الصناعية الثانية

ولقد  لواليات المتحدة خالل الجزء األخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينوا
 : آانت أهم مالمح هذه الثورة فـى بريطانيا هى

إعتبارًا من نهايات " شهد المجتمع ما اصطلح على تسميته بالتحول الديموجرافى: أوًال
انخفاض سن الزواج، ونمو القرن الثامن عشر والذى اتسم بانخفاض معدالت الوفيات، و

وقد . ملحوظ للسكان وتصاعد معدالت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية
زودت األعداد المتزايدة من المهاجرين الوافدين إلى المناطق الحضرية المتسارعة النمو، 

لة العامالطبقة زودت الصناعات الجديدة بجزء آبير من قوة العمل، التى شكلت أصول 
 . الصناعية الجديدة

وقد أنجزت هذه الثورة فى القرن . حدوث ثورة فى وسائل النقل والمواصالت : ثانيًا
الثامن عشر من خالل بناء القنوات وتحسيـن شبكات الطرق، فى حين أنه اعتبارًا من النصف 
األول من القرن التاسع عشر، أسهم اختراع السكك الحديدية فى إحداث تحسن جذرى فى 

وقد عنى هذا إمكانية نقل الطعام بسرعة أآبر . السهولة والسرعة التى يمكن بها نقل البضائع 
الريفية إلى المناطق الحضرية، ومن ثم يمكن مواجهة الطلب المتزايد عليه من  من المناطق

ومع تطور الصناعة أصبحت شبكة الطرق ذات أهمية . المناطق الحضرية الجديدة النامية 
 . سبة الستخراج ونقل المواد الخام وتوزيع المنتجات الصناعيةحاسمة بالن

حدوث ثورة زراعية عملت على تحسين تقنيات الزراعة مما أفضى إلى زيادة : ثالثًا
وقد أفضى ذلك إلى . اإلنتاج الزراعى وزيادة مستوى رفاهية فئة المزارعين فى اآلن معًا 

ن الملبوسات، والسلع المنزلية، التى زيادة طلب سكان الريف على النوعيات األفضل م
وقد ساعد . زادت بدورها من عمليات اإلنتاج والتجارة فى المناطق الصناعية الحضرية 

ومع ازدياد الفالحين ثراء، أخذوا . على ذلك التطور الذى طرأ على وسائل المواصالت 
حيث أصبحت يتبنون باضطراد أساليب حياة الطبقة الوسطى الحضرية ويتوحدون معها، ب



 

  

وآثيرًا ما قدم . الحدود الفاصلة بين الجماعتين أقل وضوحًا من خالل التزاوج بينهما 
المزارعون رأس المال الالزم لالستثمار الصناعى، آما أن أبناءهم أخذوا يتلقون التعليم الذى 
يؤهلهم لشغل الوظائف الحضرية، وذلك الوقت الذى بدأت فيه الطبقة الوسطى الحضرية 

ل أآثر فأآثر إلى التغنى بمثالية طريقة الحياة الريفية، بل إن بعض أعضائها انتقل لسكنى تمي
 .الريف حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيًال

عملت االستثمارات الكبيرة المتعاظمة لرؤوس األموال، وبخاصة فى صناعة : رابعًا
من خالل توسيع ونمو النسيج واستخراج الفحم، والصناعات المعدنية، التى تيسرت جزئيًا 

أسواق المستعمرات واإلنتاجية على إتاحة الفرص لنمو صناعة قوية اعتمدت بدورها على، 
فقد . من خالل نمو آل من األسواق الداخلية والتصدير لما وراء البحار  وتدعمت أيضًا

أن  اعتمدت صناعة النسيج على سبيل المثال، على المواد الخام الواردة من أمريكا، فى حين
المنتجات النسجية آانت تباع فى األسواق المحلية وفى الخارج وبخاصة فى الهند، حيث 
استطاع الحكم االستعمارى البريطانى أن يدمر بالفعل صناعة النسيج الهندية التى آانت 

 . مزدهرة من خالل حظر تصدير النسيج الهندى

ة، قوة البخار، ذات أهمية آانت االختراعات والتطويرات التكنولوجية وبخاص: خامسًا 
رئيسية فى تشغيل القطارات والسفن والمصانع الكبيرة، على الرغم من أن البحوث الحديثة 
تشير إلى أن معظم اإلنتاج الصناعى آان يتم على نطاق محدود وظل فى الغالب غير معتمد 

 .على الميكنة حتى فترات متأخرة من القرن التاسع عشر

يرات الجذرية ثورية بسبب سرعة حدوث العديد منها، وارتباطها ولقد اعتبرت هذه التغ
جميعها ببعضها البعض، على الرغم من أنها قد تطورت بمعدالت مختلفة وبطرق مختلفة 

ولقد آانت الرغبة فى تحليل وفهم هذه التغيرات . من إقليم إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى 
ز رواد علم االجتماع لكى يطوروا عددًا من الكاسحة وغير المسبوقة بمثابة عامٍل فى حف

ولعله من الممكن القول بأن  . بتقسيم العمل، والرأسمالية والبيروقراطيةالنظريات المرتبطة 
آانوا جميعًا يسعون دورآايم، وفيبر ومن بعدهم  آونت، وسبنسر، ومارآس، وإنجلز،

ن فهمها، والتى غيرت ليس لالستجابة لهذه التغيرات التى صاحبت عملية التصنيع ويحاولو
فقط البنية التحتية للمجتمع، بل غيرت من مجمل أسلوب الحياة فى بريطانيا أيضًا، فى خالل 

 . فترة زمنية بالغة القصر

( حول أسباب الثورة الصناعية وآثارها  –بين المؤرخين أساسًا  –وهناك جدل ال ينقطع 
أسباب الثورة الصناعية فى إنجلترا، :  )محررًا ( هارتول . م. انظر على سبيل المثال ر



 

  

سيكى ومن بين األعمال العديدة المتاحة نشير إلى العمل الكال  )١-٤٩٠() ١٩٦٧الصادر عام 
ويقدم آتاب ليونورد  )٢-٤٩٠(١٩٦٨الصناعة واإلمبراطورية، الصادر عام إلريك هوبزيوم، 

وصفًا تاريخيًا ) ٣-٤٩٠()١٩٨٧الصادر عام( وفوآاترين هال المعنون مصائر األسرة  دافيد
مفصًال للعالقات المتبادلة بين تطور الرأسمالية والمجتمع الصناعى الحضرى، والطبقة 

 . والبنى األسرية

 

 Second Industrial Revolution الثورة الصناعية الثانية

  . المادة السابقة: انظر

 Marginalist Revolution  )علم االقتصاد(ثورة هامشية 

  .القتصاد الكالسيكى الجديدا: انظر



 

  

  )ج(حرف 
 Janowitz, Morris   )١٩٨٨حتى  ١٩١٩عاش من عام (جانويتز، موريس 

عالم اجتماع أمريكى درس فى جامعة شيكاغو فى منتصف األربعينيات، وشغل بعد ذلك 
ألف عددًا من الكتب من . منصب األستاذية فى العديد من أقسام االجتماع فى أمريكا الشمالية 

وعلم االجتماع والمؤسسة العسكرية،  ) ٤٩١(،١٩٤٦در عام الجندى المحترف، الصا: أهمها 
، )٤٩٤(١٩٧٦، والضبط االجتماعى فى دولة الرفاهية، الصادر عام )٤٩٢(١٩٥٩الصادر عام 

وسوف يذآر جانوتيز آرائد لعلم االجتماع العسكرى، ) ٤٩٥( ١٩٨٣وتجديد الوطنية، الصادر عام 
مجتمع الصناعى المتقدم قد خلق أشكاًال من بفضل أطروحته التى ترى أن االنتقال إلى ال

أضف إلى ذلك أنه . التنظيمات المؤسسية التى جعلت دعم الديموقراطية عملية أآثر صعوبة 
درس ونشر العديد من الدراسات المتصلة بعلم االجتماع السياسى، والحضرى، والعالقات 

ك بجمع بعض أهم مقاالته، س بيروقام جيم. اإلثنية والعرقية، ونظرية علم االجتماع بشكل عام 
آتابات موريس / لها مقدمة ممتازة ضمنها تعريفًا بحياته، وذلك فى الكتاب المعنون وآتب 

: انظر أيضا )٤٩٦(.١٩٩١جانويتز عن التنظيم االجتماعى والضبط االجتماعى، الصادر عام 
 . ) علم االجتماع العسكرى(الدراسات السوسيولوجية العسكرية 

 Geiger, Theodor   )١٩٥٢حتى  ١٨٩١عاش من (يودور جايجر، ت

ولم تترجم أعماله إلى اإلنجليزية، . عالم اجتماع ألمانى اشتغل بالتدريس فى الدانمرك
تغير التدرج الطبقى : فى الدانمرك بعنوانالحراك االجتماعى بالرغم من أن دراسته عن 

آانت نقدًا آالسيكيًا  ) ٤٩٧(١٩٥١االجتماعى فى مدينة دانمرآية متوسطة، التى صدرت عام 
 . آأساس وحيد لتحليل الحراكالهيبة المهنية واتخاذ  إحراز المكانة مبكرًا فى تراث 

 Fatalism        ) القدرية(الجبرية 

نسق من المعتقدات يذهب إلى أن آل شئ سوف ينتهى إلى غايته المحددة، وأنه ال 
عرفة المسبقة، وأنه يجب تقبل ذلك آحقيقة ال يمكن تجنب ذلك من خالل بذل الجهد أو الم

ولقد أهمل علماء االجتماع هذه الظاهرة إلى حد ما، بالرغم . مهرب منها من حقائق الحياة 
واإلصابة باألمراض  بالفقر،غالبـًا ما تعد خصيصة لصيقة ) القدرية(من أن الجبرية 

إلى أن الجبرية  –يل المثال على سب –ولذلك فقد ذهب أوسكار لويس . المزمنة، والبطالة 
وبنفس )  ٤٩٨()انظر آتاب أطفال سانشيز" (ثقافة الفقر"تعد خصيصة محورية فى ) القدرية(



 

  

التى تقوم على الفكرة " (ألطروحة العامل السلبى"الطريقة ذهبت آيت بيرسل فى مناقشتها 
بلية لالستغالل من أآثر استقرارًا وأآثر سلبية وأآثر قا –آعامل  –التى مؤداها أن المرأة 

يرتبط بنمط من " إتجاه قدرى للحياة"إلى أن سلوك المرأة من العمل يكشف عن ) الرجل
التى تؤآد الهوية األنثوية والجوانب البيولوجية للمرأة، ويتدعم ذلك من  التنشئة االجتماعية

: انوانظر بحثها بعن. (خالل اشتغال المرأة باألعمال اليدوية وبفعل الظروف الطبقية
) محرر(، منشور فى آتاب دافيد روبنز "والقدرية، وتأآيد الالمساواةالعامالت اليدويات، "

 )٤٩٩().إعادة التفكير فىالالمساواة االجتماعية

آالذى يحدث (االنتحار القدرى ) ١٨٩٧(فى دراسته عن االنتحار دورآايم ولقد عرف 
ضبط الزائد عن الحد لحاجات فى ضوء ال) فى حاالت االنتحار الذى يقدم عليه الرقيق

األفراد، وهو موقف يكون فيه المستقبل مظلمًا، آما أن العواطف يتم مواجهتها بعنف من 
. ويتقلص األمل إلى درجة أن تصبح الحياة ذاتها مسألة ال يبالى بها الفرد. خالل نظام يقمعها

ه التضامن والشقاق، انظر آتاب(ولقد ذهب ديفيد لوآوود فى توسيعه للمناقشة الدورآايمية 
هى مسألة تتفاوت فى درجتها، وأنها تنتج من ) القدرية(إلى أن الجبرية  )٥٠٠()١٩٩٢

أو نتيجة  العبودية،؛ أى أنها محصلة ظروف تشبه ظروف "االستعباد األخالقى أو الفيزيقى"
فكار وجود ضوابط يفرضها نسق من المعتقدات الجبرية الظاهرة، آالمعتقدات التى تتبناها األ

تضرب ) أو القدرية(فالجبرية  .)*(الهندوسية المعروفة بالكارما، والسامساره، والموشكا
 )**(آما هو الحال فى الهوت الخالص) (القدرية(بجذورها فى اإليديولوجية الجبرية 

فإذا أردنا المقارنة بين نوعى الجبرية، فسوف نرى أن . التى تولد التزامًا أخالقيًا) الهندوسى
الوجودية التى تخلفها العبودية تتأسس أصًال فى الطقوس وليس فى ) القدرية(رية الجب

المعتقدات، حيث ال تقبل الفئات الخاضعة بالظروف التى توجد فيها وتؤمن إيمانًا جازمًا أنها 
ويمكن القول على أية حال أن الظرف الذى يدفع إلى السلوك المرتبط . ال يمكن أن تتبدل
فى آلتا الحالتين التى مؤداها أن الناس تحس أن الكابح االجتماعى ) القدرى( باالتجاه الجبرى

 . الواقع عليهم يمثل ظرفًا خارجيًا، حتميًا وال شخصيًا
 Dialectic, Dialectical Materialism جدل، مادية جدلية

                                           
فى الهندوسية والبوذية أيضا هى مجموع أفعال الشخص فى حاالت وجوده  karmaالكارما  )*((

فى  Samsara والسامسارة. السابق، ويعتقد أنها هى التى تحدد مصيره فى حاالت الوجود التالى 
لمادى لعالم االهندوسية هى دورة الموت وتجدد الميالد الالنهائية التى يكون مقضيًا على الحياة فى ا

اليانية ديانة هندية قديمة قوامها (فى الهندوسية واليانية أيضًا  Moksha والموآشا. أن تمر بها
  )المحرر( .تعنى التحرر من دورة الميالد المتجدد) تحرير الروح بالمعرفة واإليمان وحسن السلوك 

ه حرير جسدالهوت يبحث فى خالص اإلنسان، وت Soteriology الالهوت الخالصى )**(
حيث يعد السيد المسيح هو  وقد احتل الهوت الخالص مكانة خاصة فى الالهوت المسيحى،. وروحه
ولكن الفكرة والتراث وما يرتبط بها من ممارسات، موجود فى الكثير من الديانات . المخلص

  )المحرر(            .األخرى فى الشرق والغرب



 

  

مارآس، آارل  جورفيتش، هيجل، المادية التاريخية،جورج  إنجلز،فرديريك : انظر
  .المادية

 Contingency Table جدول التوافق

أو جداول مرآبة،  التى غالبًا ما يشار إليها باعتبارها تصنيفات –جداول التوافق 
أو أآثر داخل مجموعة من  متغيرينهى جداول إحصائية، تصف وتحلل العالقة بين 

دًا من وتتضمن تلك الجداول صفًا من المتغيرات الخام على المحور األفقى، وعمو. البيانات
أشخاص، أسر، أو أى (ويعطى مدخل الخلية عدد الحاالت . المتغيرات على المحور الرأسى

وتتشكل الخاليا نفسها من خالل حاصل جمع فئة . داخل آل خلية) وحدات أخرى للتحليل
واحدة من المتغيرات من آل صف أفقى وعمود رأسى، وتعطى البيانات الهامشية العدد 

دة فى آل فئة من المتغيرات، وبتعبير آخر فهى مجموع آل من الصف الكلى للحاالت الموجو
والعادة أن يتم التعبير عن مداخل الخلية بنسب مئوية إما للصف أو . األفقى والعمود الرأسى

جانب العدد الكلى للحاالت  إلى) يتوقف ذلك على الهدف الذى يسعى إليه المحلل(العمود 
 : وتتضح هذه العناصر فى شكل الجدول اآلتى. الموجودة فى البيانات الهامشية

 متغير العمود
 متغير  ب  متغير  أ
  صف هامشى  مدخل الخلية مدخل الخلية متغير س  متغير
  صف هامشى  مدخل الخلية مدخل الخلية متغير ص  الصف

  العدد اإلجمالى  عمود هامشى عمود هامشى

آانت جداول التوافق يمكن وإن . ٢×  ٢يمثل ما سبق نموذجًا مثاليًا لجدول مرآب 
. أن تأخذ أشكاًال أآثر تعقيدًا، قد تتضمن ثالثة متغيرات أو أآثر، وداخل آل متغير عدة فئات

وفى تلك األشكال المعقدة، فإنه من الصعب غالبًا تحديد طبيعة العالقات السببية، التى يمكن 
قد يكون من الصعب التخلص فعلى سبيل المثال . أن توجد بين المتغيرات، ثم تقديمها للقارئ

، أو إقامة نتائج التفاعل من خالل ثالث طرق، بمعنى أن هذه االرتباطات الوهميةمن 
الحاالت يوجد بها متغيران مرتبطان، ولكن قوة االرتباط واتجاهه تختلف عبر فئات مختلفة 

عادة األساليب ولهذه األسباب فإن تحليل جداول التوافق المعقدة يستخدم اليوم . من المتغيرات
التحليل المتعدد المتغيرات، عرض : انظر أيضًا . للتحليل اللوغاريتمى الخطىالرياضية 
  . جدولى

 Life – Table          جدول الحياة



 

  

تزودنا جداول الحياة بالنسبة لجماعة سكانية معينة أو جماعة سكانية فرعية بملخص 
ويتضمن الجدول . السائدةالوفيات  معدالتللعالقة بين الموت والعمر، وذلك اعتمادًا على 

المتوقع بالنسبة  أمد الحياة مقاييس مثل ) مثًال" س"العمر (بالنسبة لكل عمر من األعمار 
أما عن البيانات األساسية الالزمة .  ١+ ، واحتمال الوفاة قبل بلوغ العمر س "س"للعمر 

فئات (ات لجماعات عمرية خمسية إجمالى عدد السكان وأعداد الوفي: لعمل جدول الحياة فهى
ويستخدم جداول الحياة علماء السكان . وذلك بالنسبة للجدول المختصر) خمس سنوات

آما . المهتمون بمقارنة جداول الوفيات التفصيلية بين البالد وبين الجماعات السكانية الفرعية
 . يستخدمها خبراء التأمين فى حساب أقساط التأمين على الحياة

 Eigenvalue              نجذر آام

 . التحليل العاملى :انظر مادة 

 White – Collar Crime جرائم الخاصة

صك هذا المصطلح العالم األمريكى إدوين سذرالند فى أربعينيات القرن العشرين 
" آبار رجال الصناعة"ليلفت االنتباه إلى األفعال الخاطئة وغير القانونية التى يمارسها 

، "إجرام الخاصة: انظر مقاله(بناء الطبقة الوسطى فى مجتمع األعمال وغيرهم من أ
جرائم الخاصة : ، أو آتابه )٥٠١(١٩٤٠المنشور فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع، عام 

وتكمن أهمية هذه الفكرة فى أنها تعوض عدم التوازن الذى آان  .)٥٠٢(١٩٤٩المنشور عام 
. بجرائم الطبقة العاملة علم اإلجرام المبالغ فيه من جانب قائمًا وآان يتمثل فى االهتمام 

ويالحظ أن المفهوم يستخدم بشكل فضفاض بحيث يغطى آذلك األفعال التى يقترفها 
، )القليلة المقدار المتكررة –آاالختالس، والسرقة (المستخدمون ضد أصحاب العمل 

آانتهاك قواعد (ى يديرونها واألفعال التى يمارسها مديرو الشرآات لصالح المؤسسة الت
وإن آان األدق فى الحقيقة أن يطلق على ). الحفاظ على الثقة أو نظم العمل فى البورصة

 . جرائم الشرآاتجرائم هؤالء المديرين 

 Corporate Crime  ) االقتصادية(جرائم الشرآات 

مع بالتبادل ) ولكنها غير مفيدة(عادة ما يستخدم هذا المصطلح بصورة متكررة 
باعتبارها ) االقتصادية(وإن آان يجب النظر إلى جرائم الشرآات  جرائم الخاصة،مصطلح 

على الرغم من أن (وليس ضدها المؤسسة شيئًا متميزًا، يتم ارتكابها من أجل مصلحة 
واليعنى هذا المصطلح بالضرورة أنه قد حدث ). الشرآات المنافسة تكون هى الضحايا



 

  

ولكن الرؤية المطروحة تسعى إلى الوقوف على الطرق التى تعمل  انتهاك للقانون الجنائى،
من خاللها على إحداث أضرار اجتماعية ومالية ومادية خطيرة ) االقتصادية(المؤسسات 

وقد تكون . الشأن ولكنها تواجه بعقوبات قانونية هزيلة، أو التواجه أى عقوبات على اإلطالق
ومن أمثلة جرائم . قلة الحرص، أو عدم الكفاءةمثل هذه الجرائم عمدية أو تتم نتيجة ل

الشرآات االتحادات التى تستهدف تحديد أسعار سلعة أو مجموعة سلع معينة، والخداع 
 . الطويل المدى، والحوادث الصناعية، والتلوث

 Hate Crimesجرائم الكراهية      

لتى تمارس هى الجرائم التى ترتكب بدوافع التعصب العرقى والدينى والجنسى، وا
وغالبًا . ضد جماعات األقلية، والتى غالبًا ما تكسر القوانين المتصلة بعدم التمييز العنصرى

ضد المرأة أو اليهود أو السود أو ) على سبيل المثال(ما تتسم هذه الجرائم بالعنف، وتتحرك 
قد ول) ٥٠٣(.)١٩٩٢انظر مؤلف هيريك وبيريل، جرائم الكراهية، الصادر عام . (الشواذ

 . تطورت فى الثمانينيات تشريعات ضد فكرة جرائم الكراهية

 Gramsci, Antonio )١٩٣٣حتى  ١٨٩١عاش من (جرامشى، أنطونيو 

فبعد أن قضى طفولة . للحتمية االقتصاديةمنظر مارآسى إيطالى شهير وناقد مرموق 
موهوب  تميزت بالفقر وسوء الصحة، دخل جرامشى جامعة تورينو حيث أثبت جدارة آطالب

ومع ذلك، وبسبب استمرار ظروف الفقر وازدياد االلتزام . فى دراسة القضايا المتصلة باللغة
بعد دراسة أربع سنوات دون أن ينال شهادته  ١٩١٥السياسى لديه عمقًا، ترك الجامعة فى العام 

مشهورًا،  ولكنه أصبح بعد ذلك صحفيًا ذا تأثير، وسياسيًا نشطًا وبرلمانيًا. الجامعية األولى 
، وأخيرًا سجينًا )١٩٢٦حتى  ١٩٢٤فى الفترة من عام (وزعيما للحزب الشيوعى اإليطالى 

 . )١٩٣٧حتى  ١٩٢٦طوال الفترة من ( سياسًا بموجب أهداف موسيلينى

ودون أن ننكر أهميته السياسية الكبيرة فى حياته وبعد وفاته، فإنه يبدو من المالئم 
ن العلماء االجتماعيين المارآسيين ترجع إلى مجموعة الكتابات القول بأن مكانته الرفيعة بي

والتى حررت وترجمت إلى  ١٩٣٥ – ١٩٢٩(التى تعرف اآلن باسم مذآرات السجن 
المثقفون، : ومن الموضوعات التى نوقشت فى مذآرات السجن  )٥٠٤()١٩٧١اإلنجليزية عام 

 .شية والهيمنة والفورديةواألحزاب السياسة، والفا والتعليم والتاريخ اإليطالى،

تلك إذن هى األفكار والمفهومات التى جعلت جرامشى فارسًا ال يشق له غبار فى 
حيث استخدمها  –المناقشات والتطورات داخل العلم االجتماعى المارآسى خالل السبعينيات 



 

  

ن لتطوير أفكاره فى علم االجتماع السياسى؛ آما استخدمها آخرون عديدو بوالنتزاسنيكوس 
ومن الكتب الجديدة التى تناقش . بتحليل الخطابآجسر مفهومى يربط التراث المارآسى 

حياته وأعماله وتعرض ألهم مفهوماته وموضوعاته السوسيولوجية التى أشرنا إليها آنفًا، 
: انظر أيضًا ) ٥٠٥().١٩٧٧الذى صدر عام (ذلك الذى آتبه جيمس جول بعنوان جرامشى 

 .اإليديولوجيا

 Crime                جريمة

ترتبط الجريمة بالمخالفة التى تتعدى النطاق الشخصى إلى النطاق العام، منتهكة بذلك 
القواعد أوالقوانين، التى تنص على توقيع بعض العقوبات أو الجزاءات المشروعة، ويتطلب 

ل أن والوضع األمث) . الدولة أو أحد مؤسسات المجتمع المحلى(ذلك تدخل السلطة العامة 
تدير أجهزة الدولة أو المجتمع المحلى نظامًا رسميًا للتعامل مع الجريمة، يستخدم عددًا من 

للتعامل مع الجريمة عند حدوثها ) آالشرطة على سبيل المثال(الموظفين الممثلين لها 
 وفى ضوء المعايير القانونية وفلسفة التشريع، فإن اتهام الفرد بارتكاب. نيابةعن تلك األجهزة

اتهامه بنية الشر أو اإلهمال المتعمد، على الرغم من وجود  –عادة  –فعل إجرامى يتضمن 
على سبيل (وعندما يمكن إثبات عدم توفر النية العمدية . بعض االستثناءات فى القانون 

، ال تعد المخالفات هنا جريمة، )المثال عندما يكون الجانى من األطفال، أو المعتوهين
بالرغم من أنه يترتب عليها بعض أشكال الحجز فى (رتب عليها عقاب مادى وبالتالى ال يت

 ). مؤسسة أو العالج

يجب أن تكون محل اهتمام النظام اإلدارى أو  –فلكى تعد آذلك  –أما بالنسبة للجريمة 
) أو جهاز آخر للبحث(آذلك يجب أن تبلغ بها الشرطة . الهيئة المسئولة عن تنفيذ القانون

سواء تم التحقيق فيها أم ال، وسواء  إحصاءات الجريمة،يلها، وهنا تصبح جزءًا من وتتولى تسج
المسجلة تتحدد وتصاغ اجتماعيًا، آما أنها ال معدالت الجريمة وهكذا فإن . حولت للمحكمة أم ال
بعض حاالت  –على سبيل المثال  –ويمكن أن تشمل الجرائم الخفية . تضم الجرائم الخفية

التى ال يتم اإلبالغ عنها، واالعتداءات على األقليات اإلثنية، واإلهانات الحادة، العنف األسرى 
وتؤآد دراسات الجريمة التى تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى لمقترفى الجريمة . واالغتصاب

وقد دعمت موجةمن . والجناح، أن نسبة آبيرة من أنماط هذا السلوك غير مسجلة رسميًا
عن ضحايا الجرائم وجهة النظر القائلة بارتفاع أرقام الجريمة الخفية على الدراسات الحديثة 

ويشمل ذلك أيضًا بعض أشكال الجرائم االقتصادية، بدءًا من لصوص المحالت، . نحو هائل
حتى عمليات االحتيال على نطاق واسع، والتلوث الصناعى، وانتهاك تشريعات الحفاظ على 



 

  

فى رأى  –ال يسجل رسميًا على أنه جرائم، ولكنه يسهم  الصحة، واألمن، وجميعها مما قد
. اسهامًا آبيرًا فى زيادة أعداد الجرائم الخفية التى تؤثر على المجتمع –بعض علماء الجريمة 

مثل جرائم تعاطى المخدرات، والبغاء، ( جرائم بال ضحايا آما أن هناك ما يطلق عليه البعض 
تمثل انتهاآًا للقانون، ولكنها تظل دون تسجيل ألن  ممارسيها التى قد ) والمقامرة غير القانونية

شور، جرائم بال : انظر (يدخلون فى شكل من أشكال الموافقة وتدعيم الممارسة المقصودة 
إذ أن ما . وهكذا نجد أن التعريف القانونى للجريمة قد ال يكون  آافيًا )٥٠٦()١٩٦٥ضحايا، 

فتعريف . فها اجتماعيًا، ومن ثم تكون نسبية إلى حد آبيريعرفه المجتمع من جرائم يتحدد تعري
وتلك المرتبطة ) المتصلة بالمسئولية(الجريمة ومسبباتها يمكن أن يتأثر باألفكار األخالقية 

باآلراء العلمية المختلفة  –بالمثل  –، آما يتأثر )تحديد طبيعة الجريمة آخطيئة(بالعقيدة الدينية 
 . فيما يتعلق بأسبابها

انظر مؤلف (كن أن يكون ارتكاب الجريمة عمًال فرديًا، آما قد يكون عمًال منظمًا يم
ويمكن تطبيق المصطلح بصورة  .)٥٠٧()١٩٧٥ماآنتوش، تنظيم الجريمة، الصادر عام 

فضفاضة على تلك األفعال التى تنتهك مجموعة من القواعد ولكنها ال تنطوى بالضرورة 
فالدول تستطيع . األقوياء، والجرائم التى ترتكبها الدولةعلى انتهاك للقانون، مثل جرائم 

بالتأآيد استخدام مفاهيم الجريمة والقانون الجنائى لخدمة أهدافها السياسية، حيث يمكن عمل 
استثناءات أو توسيع لدائرة االتهام التى ينص عليها القانون بشكل سريع من قبل الدولة فى 

ويعد نموذج ألمانيا النازية . صالح النظام القائم فى الدولةحاالت الطوارئ العامة، أو لخدمة م
وترى بعض الدراسات األنثروبولوجية والسوسيولوجية أن تبنى . مثاًال واضحًا لهذه العملية

بالتمرآز حول يتسم  البيروقراطيةوتطبقه  الدولة،تعريف للجريمة مستمد من القانون بموافقة 
 المعايير،نولى مزيدًا من االهتمام لعمليات انتهاك والضيق، وأنه يتعين أن  الساللة،

فى المجتمعات البسيطة التى ال يوجد فيها قانون رسمى، ألن  الضبط االجتماعىوممارسة 
، )االقتصادية( جرائم الشرآات : انظر أيضا. ذلك من شأنه أن يضئ لنا الموضوع برمته
 . وأنواع الجرائم األساسية، وجرائم الخاصة

 Social Crime الجتماعيةالجريمة ا

قد تعد الجريمة فى بعض األحيان جريمة اجتماعية عندما تمثل تحديا واعيا مقصودا 
ومن أمثلة الجرائم االجتماعية التى أشار إليها . للنظام االجتماعى السائد والقيم التى تحكمه

التى شاعت بعض المؤرخين المارآسيين بعض أشكال العمل الجماهيرى والعادات االجتماعية 
آانتهاك حرمة أرض الغير، وسرقة األخشاب، (فى إنجلترا فى فجر العصر الحديث 



 

  

الطبقة وهى أفعال آانت تجرمها ). وانتفاضات الجياع، وما يرافقها من نهب للطعام، والتهريب
ولكنها لم تكن تعد أفعاًال تستحق اللوم سواء فى رأى من يرتكبوها أو فى نظر  الحاآمة،

والمفهوم محل خالف على أية حال، ولكنه يدل على . المحلية التى ينتمون إليها المجتمعات
 . حقيقة مهمة وهى أنه ال يوجد إجماع على األمور التى تعد فعًال إجراميًا

 Victimless Crime)      جريمة فى حق المجتمع(جريمة بال ضحايا 

البلد، ومن ثم يمكن أن وفقا لقانون ) جريمة : انظر(أفعال تصنف فى حكم الجرائم 
تتوالها الشرطة أو غيرها من الهيئات العامة، ولكن يبدو فى الظاهر أنه ليس لها ضحايا، 

يمكن أن يدعى أنه أصيب بأضرار مدنية وفقا ) طبيعى(بمعنى أنه ال يوجد شخص فرد 
لضرر هنا عن جرائم السرقة، إذ أن ا –مثًال  –فهذا النوع من الجرائم يختلف . للقانون المدنى

وقد يكون . يعود على المجتمع آكل، ويصيب أفكار األخالق، والسلوك  القويم، وما إلى ذلك
تعاطى المشروبات الكحولية، أو قراءة الكتب المارآسية، أو : من أمثلة هذا النوع من الجرائم

هذه الجنسية المثلية، أو القمار، أو تعاطى المخدرات، وذلك فى المجتمعات التى تحظر مثل 
فالضرر . من الجرائم فى حق المجتمع  جرائم الشرآات وفى بعض األحيان تعد . األفعال 

هنا أيضا يعود على مجتمع النشاط االقتصادى فى مجموعه، أو يصيب أفكار األمانة 
وقد يكون . واالستقامة فى األمور المالية، وهى أمور من شأنها أن تقوض النظام برمته

رآات آل أصحاب األسهم أو غالبيتهم، والعمالء، أو الشرآات التى الضحايا فى جرائم الش
والمفهوم عمومًا  . تتعامل مع تلك المؤسسة ومسها قدر ولو ضئيل من الضرر الذى حدث

محل جدل آبير، ولكنه يستهدف أن يلفت النظر فى الحقيقة إلى أن هناك بعض الجرائم التى 
 . بعض األفعال التى تنزع عنها صفة الجريمة ال ينبغى أن تتوالها الشرطة، أو أن هناك

 Hidden Crimeالجريمة الخفية    

 .الجريمة: انظر 

 Political Crime الجريمة السياسية

، وآذلك أفعال التحدى الحقيقية )ضد النظام(التآمر  –تاريخيًا  –يعنى المصطلح 
لمألوف أن يعانى وآان من ا. الموجهة ضد الحكام السياسيين أو ضد السلطة المقدسة 

المجرمون السياسيون آثيرًا من العقوبات الرهيبة التى تفوق فىعنفها تلك التى توقع على 
بمرور الوقت تعرضت معانى المصطلح، وآذلك االتجاهات إزاء  ولكن. المجرمين العاديين 

 . المجرمين السياسيين أنفسهم، لتغيرات عميقة



 

  

فى أوروبا  –الدوافع  السياسية قد تغير تعريفها فنجد على سبيل المثال أن الجرائم ذات 
. الدولةفأصبحت تحدد بأنها تلك األعمال العدوانية الموجهة ضد  –إبان القرن التاسع عشر 

آالمناديات بمنح المرأة  –وثار جدل طويل حول ما إذا آانت فئات معينة من أولئك المعتدين 
هم بموجب نظام العدالة الجنائية التقليدى أم ال، يجوز التعامل مع - )*(حق االقتراع أو الفنيات

ومع أواخر القرن العشرين أصبح . باعتبار مكانتهم السياسية التى يقرون هم أنفسهم بها
، وهو اإلرهابى، الذى يستخدم العنف غير "الرئيسى للمجرم" النمط"المجرم السياسى يمثل 

وبعض حقوق اإلنسان بعض دعاة  غير أننا نالحظ أن. األبرياءالمواطنين المشروع ضد 
علماء اإلجرام قد أثاروا تساؤالت حول الطرق التى قد تعمد بها الدولة أحيانًا إلى استخدام 

وذلك مثًال عن (احتكارها للقوة بطريقة إجرامية، لتحقيق أهداف اجتماعية سياسية وعسكرية 
بل إن  .)**()إلخ...اعيةبادة الجمواإل طريق ممارسة عمليات التعذيب، والخطف واالختفاء،

بعض الكتاب يذهبون إلى القول بأن الدول فقط هى التى يمكن أن تمارس اإلرهاب فى 
انظر . (والتحكم للسيطرةالحقيقة، ألنها تملك آامل القدرة على نشر الرعب آأسلوب منظم 

 )١-٥٠٧().١٩٨٨على سبيل المثال مؤلف ناعوم تشومسكى، ثقافة اإلرهاب، الصادر عام 
 Organized Crime لجريمة المنظمةا

التى تعود على المجرم بالفائدة تكون جريمة الجرائم يمكن القول بأن آافة أنواع 
منظمة من الناحية االجتماعية، ولكن هذا المصطلح يطلق عادة على المواقف التى ينتظم فيها 

ألنشطة عدد آبير من األفراد فى بناء تدرجى هرمى يقوم باقتراف نمط مستمر من ا
وأآثر تلك األنشطة شيوعًا انتزاع وتوفير السلع والخدمات غير المشروعة، . اإلجرامية

إقراض األموال مقابل (آالمشروبات الكحولية، والمخدرات، والقمار، والعمل فى المراباة 
وينطوى آل نشاط من تلك األنشطة على قيام عالقات مستمرة مع . ، والبغاء)فائدة عالية
العمالء، الذين يكونون على اتصال بالمجموعات العاملة فى المستوى األدنى من  الضحايا أو

لذلك يتعين لكى تنجح الجريمة المنظمة أن تتضمن وجود قدر من الفساد أو تخويف . التنظيم
ويعتقد عادة أن الجريمة . رجال الشرطة أو غيرهم من الهيئات العاملة فى تنفيذ القانون

، آجماعة التونج بين الصينيين )أو التنظيم السرى(ية السرية المنظمة مرادفة للجمع
                                           

)*(Fenians   القرن التاسع عشر، وآانت تضم عناصر من وهم أعضاء حرآة منظمة تأسست فى
األيرلنديين المقيمين فى الواليات المتحدة ومن المقيمين فى أيرلندا نفسها، وذلك بهدف دعم الثورة 

  )المحرر(      .البريطانى فى أيرلندا وطرده منهاضد الحكم 
لدولة، حيث تتولى تعرف هذه الظاهرة فى لغة علم السياسة والخطاب العام أيضًا باسم إرهاب ا )**(

ضد فرد، أو ) القائم بتنفيذ الحكم(حكومة إحدى الدول توجيه االتهام، والتحقيق، والقضاء والجالد 
) فيه دولة ذات سيادة(مجموعة أفراد، أو وحدة ساللية أو ثقافية أو قومية، مقيمة عادة فى وطن آخر 

) عقد القطب الواحد(القرن العشرين  وهناك أمثلة إلرهاب الدولة شهدناها فى عقد التسعينيات من. 
يبيا، ولبنان، آما حدث فى ل. (سرائيل، وال يتسع المجال لحصرهاإمارستها الواليات المتحدة و

  )المحرر(            ).والسودان، وغيرها



 

  

المهاجرين، وآامورا التى آانت موجودة فى مدينة نابولى خالل القرن التاسع عشر، 
واألمر األآثر احتماًال أنه . وعصابات المافيا فى صقلية، وآوزا نوسترا فى الواليات المتحدة

ية، فإنها ال تمارس األنشطة االجرامية بشكل فى حالة وجود مثل تلك الجماعات اإلجرام
ولكن أسطورة . مباشر، وإنما تكون بمثابة تنظيمات أخّوة لمساندة القائمين بعمليات االبتزاز

الجمعية السرية أو التنظيم اإلجرامى السرى نفسه هى التى تساعد المجرمين على تخويف 
عجز الشرطة  –أمام الناس  –ر ضحاياهم، آما أنها تساعد السلطات الرسمية ألنها تبر

وتذآى هذه األنشطة عادة مشاعر التعصب العرقى، وإن آانت األنشطة . وتقصيرها
وترتبط الجريمة المنظمة بالعنف  .اإلجرامية نفسها تمارس فى العادة ضد آافة األعراق 

اضعين والتهديدات التى تقع أثناء عمليات االستالب، وآذلك فى ثنايا دعم السيطرة على الخ
لسلطانها، والصراع من أجل انتزاع القوة داخل الجماعات اإلجرامية، والصراعات التى 

 . تدور بين الجماعات وبعضها البعض الحتكار السيطرة

 Syndicated Crime الجريمة المنظمة

  .السابقة المادة: انظر

  

 Sanction, social Sanction الجزاء، الجزاء االجتماعى

والجزاءات قد تكون . خاللها فرض االمتثال للمعايير المقبولة اجتماعيًا أى وسيلة يتم من 
توقيع العقاب على مختلف (أو سلبية ) إثابة السلوك الذى يتوافق مع أآبر التوقعات(إيجابية 

آالتوبيخ أو (أو غير رسمية ) آالقوانين المقيدة للحرية(وقد تكون رسمية ). صور االنحراف
ر مصطلح الضبط االجتماعى غير الرسمى أحيانًا إلى المعنى األخير ويشي). العقاب اللفظى

وآما سيتضح، فإن قائمة الجزاءات الممكنة فى التفاعل االجتماعى قائمة هائلة، وآذلك . بالذات
وال يتطلب األمر بالضرورة ممارسة الجزاءات أو . األمر بالنسبة لمدى قسوتها أو حدتها

ثرة، ذلك أن توقع الثواب أو العقاب فقط غالبًا ما يكون آافيًا تطبيقها حتى تصبح فعالة أو مؤ
يوضح أن  لغة الدوافع فى مقالته الشهيرة  ميلز وعلى سبيل المثال فإن رايت . لتحقيق االمتثال

توافر االعتبار الدافعى المقبول اجتماعيا للسلوك يعد أمرًا حيويًا فى تسهيل الفعل االجتماعى، 
التى تتراوح ما بين اإلحراج (النبرة، فإن مجرد توقع احتماالت الجزاء  وأنه حيث تفتقد تلك

وهناك مدى واسع من التباين فيما يتعلق . يكون آافيًا لكبح السلوك المقصود) وحتى السجن
على  –نظرية الصراع فالمارآسيون وأصحاب . بالتفسير السوسيولوجى للجزاءات ووظائفها



 

  

القوة مفردات الجزاءات فى سياق تصورى تسوده فكرتا يميلون إلى وضع  –سبيل المثال 
يؤآدون على  نظرية النظم والوظيفيون المعياريون بينما أصحاب  والضبط االجتماعى،
 .القيمىاالجماع واستمرار  التنشئة االجتماعية 

 Geography               الجغرافيا

 . الجغرافيا البشرية: انظر

 Social Geography الجغرافيا االجتماعية

 . المادة التالية: انظر 

 Human Geography الجغرافيا البشرية

تعرف الجغرافيا عمومًا بأنها العلم الذى يصف سطح األرض، من حيث شكله 
ويتصل هذا . وخصائصه الفيزيقية، وتقسيماته الطبيعية والسياسية، وأشكال المناخ واإلنتاج

وفيما يتصل . ة بالعلوم االجتماعية والطبيعيةالعلم ذى المجال الواسع بنقاط تماس عديد
بعالقتها بالعلوم االجتماعية يكون فرع الجغرافيا االجتماعية أو البشرية من الفروع وثيقة 

 . الصلة بهذه العالقة

فى آتاب بعنوان الجغرافيا البشرية، ( ويعد الجغرافى الفرنسى فيدال دى البالش 
ولقد ظهر تطور مشابه للجغرافيا . رافيا البشريةرائدًا للجغ )٥٠٨()١٩١٨الصادر عام 

وعلى عكس الجغرافيا الطبيعية التى تهتم أساسًا بوصف وتحليل . االجتماعية فى ألمانيا
ولقد أهملت . األرض، فإن الجغرافيا البشرية ترآز على التفاعل بين السكان البشر واألرض

التيار الرئيسى فى النظرية هذه العالقة حتى وقت متأخر إهماًال آبيرًا من جانب 
ولقد ). باستثناء علماء االجتماع الريفى والحضرى(السوسيولوجية والبحث السوسيولوجى 

على الجغرافيا  المارآسيةنتج التقارب بين علم االجتماع والجغرافيا فى بادئ األمر من تأثير 
ية والمدنية العدالة االجتماع: أنظر على وجه الخصوص آتاب هارفى بعنوان(البشرية 

فقد نتج عن ذلك مناقشة واسعة . الحضرىومن علم االجتماع  )٥٠٩()١٩٧٣الصادر عام 
النطاق حول داللة العالقات المحددة مكانيًا فيما يتصل بالبناء االجتماعى والعمليات 

وقد قدم أنتونى جيدنز إسهامًا مرموقًا عندما أدخل مفهومى ). والعكس بالعكس(االجتماعية 
جنبًا إلى (ولقد ساهم هذا العمل بدوره . الصياغة البنائيةفى نظريته عن ) والزمان( المكان

فى التأثير على تطور ما سمى بالجغرافيا النقدية أو ) جنب مع االبستومولوجيا الواقعية
جغرافيا ما بعد الحداثة، والتى حاولت إعادة بناء األسس النظرية للجغرافيا، متوازية مع 



 

  

 . جيدنز فى علم االجتماع محاولة أنتونى

 Glass, David )     ١٩٧٨ - ١٩١١(جالس، ديفيد 

. االجتماعىالديموجرافيا والحراك عالم اجتماع بريطانى اشتهر بمؤلفاته الرائدة عن 
) ٥١٠()١٩٥٤الصادرة عام (وتتأسس دراسته األساسية حول الحراك االجتماعى فى بريطانيا 

ولقد آشف . ١٩٤٩ذين قام بإجراء مقابالت معهم فى عام على عينة من النساء والرجال ال
جالس وزمالؤه عن وجود بناء اجتماعى مستقر نسبيًا تظهر فيه درجة عالية من االرتباط بين 

ويترآز الحراك فى المستويات الوسيطة، حيث يميل إلى أن يكون . مكانة اآلباء ومكانة أوالدهم
اهد على زيادة فى الحراك االجتماعى فى النصف قصير المدى وانتقاليًا، ولم تظهر أى شو

فى الفرص  المساواةولقد دعا جالس إلى بناء اجتماعى يقوم على . األول من القرن العشرين
للوصول إلى مجتمع أآثر عدالة من المجتمع الذى درسه، بالرغم من إدراآه أن سياسات 

شأن التباين الموجود فى الوصول  الفرص المتكافئة فى التعليم والعمالة ال تقل بالضرورة من
: ومن مؤلفاته األخرى. إلى التميز، حيث تستمر مظاهر عدم المساواة فى توزيع الموارد

؛ واتجاه ونمط الخصوبة فى )٥١١(١٩٤٠السياسات والتحرآات السكانية فى أوروبا الصادر عام 
 . )٥١٣()١٩٧٣(؛ ووعد البشر )٥١٢()١٩٤٥(بريطانيا 

  Glass, ( nee Durant ) Ruth   ، روث)الزواج ديورانتلقبها قبل (جالس 

عالمة اجتماع حضرى بريطانية، عملت مديرة للبحوث فى مرآز : )١٩٩٠-١٩١٢(
الصادر عام " (مسح اجتماعى: والتنج: "ومن مؤلفاتها. البحوث الحضرية، بجامعة لندن

، )٥١٥()١٩٤٧الصادر عام " (الخلفية االجتماعية لخطة: ميدلسبورو"، و)٥١٤()١٩٣٩
، )٥١٦()١٩٦٠والصادر عام (أبناء جزر الهند الغربية المقيمون فى لندن : والقادمون الجدد

هذا باإلضافة إلى المقال المفيد والذى طبع أآثر من مرة وتضمن هجومًا على النزعة 
المضادة للحضرية فى إنجلترا بعامة وفى األنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية وعلم 

ونشرت فى " علم االجتماع فى بريطانيا"والذى آان عنوانه (اع البريطانى بخاصة االجتم
 . )٥١٧()١٩٥٥مجلة علم االجتماع المعاصر عام 

 Gellner, Ernest)    ١٩٩٥ - ١٩٢٥(جللنر، إرنست 

) التى آانت ذات أصول يهودية(مع أن جللنر ولد فى تشيكوسلوفاآيا، إال أن أسرته 
وقد قضى الشطر . ١٩٣٩عقب االحتالل األلمانى له فى عام  سرعان ما هجرت وطنها

 ١٩٨٤حتى  ١٩٤٩وقد اشتغل خالل الفترة من عام . األعظم من حياته العملية فى إنجلترا



 

  

بتدريس علم االجتماع ثم الفلسفة فى مدرسة لندن لالقتصاد، قبل أن ينتقل لشغل آرسى 
عاد إلى  ١٩٩٣وفى عام . امعة آمبردجاألستاذية فى تخصص األنثروبولوجيا االجتماعية بج

 . براغ ليتفرغ للعمل مديرا لمرآز دراسات القومية فى جامعة وسط أوروبا

فقد أصدر أول . وتتسم مؤلفات إرنست جللنر بأنها تغطى أفقًا عريضًا من الحقول العلمية 
ولكنه عاد  )١- ٥١٧()١٩٥٩الكلمات واألشياء، ونشر عام : وعنوانه(آتبه فى نقد الفلسفة اللغوية 

وطرح فى . فأنكره ورفضه لما يتسم به من ثقة ال مبرر لها، وافتقار إلى الخيال، ومحدودية األفق
القضية الخالفية التى قرر فيها أن النظم  )٢- ٥١٧( ،١٩٦٤الفكر والتغير، الذى صدر عام : آتابه 

ويالحظ أن . (ى القوميةاالجتماعية ال تعد شرعية إال إذا أشبعت حاجة الناس إلى الوفرة وإل
آتابات جللنر التى ألفها بعد ذلك حاولت أن تحشر فكرة الحرية فى تصوره عن الحداثة، الذى 

دراسة أنثروبولوجية ميدانية عن بربر شمال أفريقيا  آما قدم). يتسم فيما عدا ذلك بنوع من الحدة
وعددًا من الدراسات  )٣- ٥١٧()١٩٦٩أولياء منطقة األطلس، الصادر عام : نشرها فى آتابه (

 )٤- ٥١٧()١٩٨٥حرآة التحليل النفسى، الذى صدر عام : نشرت فى آتابه (النقدية للتحليل النفسى 
نشرت فى آتابه الدولة والمجتمع فى الفكر السوفيتى، وصدر (ودراسة لإليديولوجيا السوفيتية 

والمجتمع  قومية،الآما أصدر عديدا من الدراسات والكتب عن موضوع  )٥- ٥١٧()١٩٨٨عام 
اإلسالمى، ومذهب النسبية، والتعددية، ومناهج العلوم االجتماعية، ونشرت جميعها بعد ذلك على 

مالحظات (واستطاع قبل أن توافيه المنية بوقت قصير أن يفرغ من آتاب عن القومية . التوالى
اللغة والعزلة، : فى آتاب ( ، ودراسة عن فتجنشتين ومالينوفسكى )٥- ٥١٧()١٩٩٥فى القومية، 

ولكنه لم يستطع أن يكمل دراسة آان قد بدأها عن ظروف التحول الناجح من ) ٦- ٥١٧()١٩٩٥
 . االشتراآية إلى الديموقراطية

ولكن الخط الذى يوحد هذه . ومن الصعب وصف هذا اإلنتاج الوفير وصفًا مختصرًا
ومن . فى العلوم االجتماعية األعمال الغزيرة هو الدفاع عن النزعة العقلية ضد مذهب النسبية

المالمح األساسية األخرى ألعماله ذلك االهتمام المتصل بموضوع القومية، التى آان واعيًا 
لقد آان . آل الوعى بأهوالها، ولكنه آان يؤمن أن تأثيرها على تطور المواطنة تأثير حاسم

مال األجيال المتتابعة تأثيره على علم االجتماع األنجلو ساآسونى واضحًا آل الوضوح فى أع
من علماء االجتماع التاريخى والمنظرين االجتماعيين فى بريطانيا والواليات المتحدة الذين 

 . تعلموا على يديه

 Secondary Groups جماعات ثانوية

  . تشارلز هورتون آولى،: انظر 



 

  

 Work Groupsجماعات العمل     

مكان العمل وتتعاون آفريق واحد  الجماعات الرسمية وغير الرسمية التى توجد فى
وقد اهتمت حرآة االهتمام . ألداء مهام معينة، لفترة زمنية قصيرة، أو لمدى زمنى غير محدد

بمستوى الجودة بجماعات العمل واعتبرتها ذات أهمية حيوية لنظام اإلنتاج، خاصة عندما 
 . تضطلع بمسئولية دراسة مشكالت اإلنتاج والعمل على حلها

 Focus Groups عينة دائمةجماعات 

استراتيجية بحثية تتضمن إجراء مناقشات ومقابالت مكثفة مع جماعات صغيرة من 
. الناس حول نقطة محددة أو قضية محددة، عادة فى عدد من المناسبات عبر فترة من الزمن

ولقد عرض هذا األسلوب البحثى بإسهاب آتاب مورجان، جماعات العينة الدائمة آبحوث 
، وآتاب آيرفيجين، جماعات العينة الدائمة، دليل عملى، )٥١٨(١٩٨٨، الصادر عام آيفية

 .)٥١٩(١٩٨٨الصادر عام 

 Interest Groups جماعات المصلحة

تحتوى الديموقراطية على عنصر مهم، يتمثل فى رغبة وقدرة المواطنين على تنظيم 
. ات الحكومية، والرأى العامأنفسهم بأنفسهم، والسعى نحو التأثير فى التشريعات، والمؤسس

وتترادف (جماعات المصلحة  –المنظمون على هذا النحو  –ويطلق على هؤالء المواطنين 
، واللوبى، والحزب، واللجنة جماعة الضغطهذه التسمية مع مصطلحات أخرى مثل 

 . )والحرآة االجتماعية السياسية،

ونوعية محددة،  وتعبر جماعات المصلحة عن روابط طوعية ذات أهداف خاصة
. يمكن أن تكون ذات طبيعة ثورية أو معتدلة، آما يمكن أن تكون ذات نطاق محلى أو عالمى

وينطبق هذا المصطلح على الروابط المهنية، وعلى النقابات العمالية، آما ينطبق على 
وتعبر . الجماعات النشطة اجتماعيًا آتلك التى تعمل فى مجال البيئة على سبيل المثال 

آما ) آأصحاب المعاشات أو الطالب مثًال(اعات المصلحة عن قطاع بعينه من السكان جم
، وحينئذ يمكن لهذه الجماعات أن )مثل مناهضة اإلجهاض(يمكن أن تعبر عن قيمة معينة

 . حمالت أخالقيةتتحول إلى حمالت إيديولوجية أو 

تميل فى  ومن وجهة النظر الديمقراطية فإن عيب جماعات المصلحة هذه أنها
األساس إلى تمثيل الفئات الميسورة والقطاعات األفضل تعليمًا، وتتجاهل إلى حد آبير الفئات 

ألف منظمة  ١١ففى واشنطون العاصمة، توجد على سبيل المثال، حوالى . الفقيرة واألقليات



 

  

. عضوًا فى الكونجرس األمريكى بمجلسيه ٥٣٥لجماعة مصلحة تتنافس على جذب اهتمام 
آل تلك المنظمات تمثل مصالح رجال األعمال، ورجال المال، والمصالح المهنية  وتكاد

 . المختلفة

 Closed Groups and Open Groupsجماعات مغلقة، وجماعات مفتوحة

 االجتماعية،يستخدم هذان المصطلحان لإلشارة أحيانًا إلى الجماعات أو التنظيمات 
ما، ومن ثم يكون تفاعلها محدودًا مع من ال  حيث الجماعات المغلقة بحدود صارمة إلى حد

ينتمون إليها، على حين تتميز الجماعات المفتوحة بحدود مرنة وقيود أقل فى عالقاتها مع من 
والجماعات المغلقة والمفتوحة قد تكون جماعات دينية، أو أندية، أو لجان . هم خارج نطاقها

 . معينة، أو صفوات عسكرية، وما إلى ذلك

 Open Groupsت المفتوحةالجماعا

  . المادة السابقة: انظر 

 Gorporate Groups جماعات مؤسسة

 . مجتمع المؤسسات: انظر 

 Descent Groups "األصل"جماعات النسب 

إلى أصل واحد لسلف مشترك  -خطيًا–هى نوع من الجماعات القرابية، التى تنتمى 
ذا آان تتبع النسب يتم من خالل إ(فرع األم وتسلسل النسب فى خط واحد قد يكون فى . 
أما تسلسل النسب الثنائى ). إذا آان تتبع النسب يتم من خالل األب(أو فى فرع األب ).األم

على الرغم من أن الخطاب المحلى للنسب غالبًا ما يشدد . فيمكن تتبعه من خالل أى الفرعين
اعتباره راجعا إلى أسس على األصول واألسس البيولوجية، فإن هذا التشديد يمكن تفسيره ب

غير (ثقافية، إذ أننا نجد فى بعض األحيان أن المجتمع يصطنع عالقات بيولوجية متخيلة 
  .متواز) أو نسب(عشيرة، قرابة، أصل : انظر أيضا). حقيقية

 Group, Social Group  الجماعة، الجماعة االجتماعية

ة للعضوية، يشترآون عدد من األفراد يتحدد من خالل محكات رسمية أو غير رسمي
ويعد المعيار األخير . فى شعورهم بالوحدة أو أنهم يرتبطون سويًا فى أنماط ثابتة نسبيًا للتفاعل

األخرى التى يتناولها علماء االجتماع  التجمعاتالزمًا لتمييز الجماعات االجتماعية عن 
ض الخصائص بالدراسة والتى ال توجد إال بالمعنى اإلحصائى، أى أنها تشترك فى بع



 

  

بما فى ذلك على سبيل المثال الفئات االجتماعية آسكان منطقة حضرية أو (االجتماعية الدالة 
ومع ذلك، فإن المصطلح من المصطلحات التى تستخدم على أوسع ). جماعة المديرين الشبان

 نطاق فى علم االجتماع، وغالبًا ما يطبق على مجموعات من األفراد الذين قد يشترآون أو ال
أو  –والذين قد يدخلون ) آما فى حالة الجماعات الطبقية(يشترآون فى الشعور بالوحدة 

أنظر ). آما فى حالة أعضاء بعض الجماعات اإلثنية(فى تفاعل اجتماعى دائم  –اليدخلون 
جماعات النسب، الثنائى؛ ديناميات الجماعة؛ الجماعة تشالز هورتون؛   آولى،أيضًا 

بوذين؛ جماعة الرفاق؛ جماعة المكانة، جماعة الضغط؛ الجماعة الخارجية، جماعةالمن
 . )مجموعة من ثالثة أفراد(المرجعية؛ سمنر، وليام جرهام؛ الثالثى 

 Ethnic Groupجماعة إثنية        

 .اإلثنية: انظر 

 Social Groupجماعة اجتماعية    

 . )مجموعة من ثالثة أفراد(ثنائى، جماعة ثالثى : انظر مواد 

 Minority Groupجماعة أقلية    

يطلق هذا المصطلح منذ الثالثينيات على الجماعات االجتماعية التى تقهر أو توصم 
إستنادًا إلى خصائصها العنصرية أو الساللية أو البيولوجية أو أية خصائص ) الوصمة: انظر(

من الناس الذين مجموعة "، على سبل المثال، جماعة األقلية بأنها يرثويعرف لويس و. أخرى
يتم تمييزهم عن بقية أعضاء المجتمع الذين يعيشون فيه ويتلقون معاملة مختلفة تتسم بعدم 
المساواة بسبب خصائصهم الفيزيقية أو الثقافية، وهم لذلك ينظرون إلى أنفسهم آموضوعات 

ك أن تكون ووفقًا لهذا التعريف، فإن جماعة األقلية يمكن مع ذل". للتفرقة العنصرية الجماعية
. ذات أغلبية عددية فى أى مجتمع، آما آان حال السود فى جنوب أفريقيا على سبيل المثال

ولذلك فقد يكون من المفيد، أن نميز بين تلك الجماعات ذات األقلية العددية الفعلية، وتلك التى 
سة األقليات وقد تم الربط حديثا بين درا. تعد هامشية من حيث قدرتها على امتالك أسباب القوة

ودراسة االنحراف، والوصمة، ونظرية الوصم، والعنصرية، والشخصية التسلطية والخوف 
وهى موضوعات عولج آل منها بصورة (من الجنسية المثلية، واالنحياز الجنسى للرجل 

 . تهميش: انظر أيضا). مستقلة فى هذه الموسوعة

 Primary Groupالجماعة األولية 

 . هورتونتشارلز  آولى،: انظر



 

  

 Out – Groupالجماعة الخارجية   

التى ( فى دراسته الكالسيكية عن العادات الشعبية  سمنر الحظ وليام جراهام 
أى الجماعة (أن الناس يميلون إلى حب جماعتهم التى ينتمون إليها  )٥٢٠()١٩٠٦صدرت عام 

ويرتبط ). ة الخارجيةأى الجماع(ويفضلونها على الجماعات المنافسة أو المناوئة ) الداخلية
  التمرآز حول الساللةهذان المصطلحان أوثق االرتباط بمفهوم 

 In – Group      الجماعة الداخلية

 . المادة السابقة: انظر

 Peer Group        جماعة الرفاق

مجموعة من األفراد الذين يشترآون فى بعض السمات والخصائص آالعمر، أو 
. آيانًا جمعيًا متميزًا –ويعدهم اآلخرون أيضا  –، ويعدون أنفسهم االنتماء العرقى، أو المهنة

الخاصة بها والتى ورموزها، وشعائرها  الخاصة،بثقافتها ويعتقد أن جماعة الرفاق تتسم 
عليها آل عضو جديد، وتكون هى نفسها بمثابة معايير ) التنشئة االجتماعية: انظر(ينشأ 

 . ل لها من األعضاءالجماعة التى يستبعد آل من ال يمتث

 Nucleated Group  )مفتتة(جماعة صغيرة 

  . آولىتشارلز هورتون : انظر 

 Control Group    جماعة ضابطة

هى جماعة تستخدم للمقارنة بجماعة أخرى، سواء ألنها تمثل أآثر الحاالت شيوعًا، 
البشر ليسوا  وحيث أن. أو حالة نموذجية، أو بسبب أنها توضح غياب الظواهر محل الدراسة

عنصرًا جامدًا بال حياة، فإنه ال يمكن دراستهم ببساطة من خالل الدراسات القبلية البعدية التى 
إذ يطرأ العديد من التطورات . التجريبية عليهم) المثيرات(تقيس تطبيق بعض المنبهات 

ممارسة  والتغيرات األخرى التى تحدث تلقائيا فى نفس وقت تطبيق تلك المثيرات، فى أثناء
الناس لحياتهم، بحيث يصبح من الصعب أن نفصل تأثيرات منبه واحد معين عن سائر 

من هنا . فى نفس الوقت  –آأفراد أو جماعات  –المؤثرات األخرى التى تؤثر على الناس 
يتمثل الحل فى تحديد إحدى الجماعات أو المجموعات االجتماعية، التى تكون بمثابة جماعة 

دنا بمعلومات عن السمات أو الخصائص، أو التغيرات فى موقف أساسى ضابطة، لكى تزو
محدود، وتكون قريبة من المعدل الشائع بقدر اإلمكان، أو تجسد السلوك االجتماعى فى غياب 



 

  

سحب العينة ويمكن تحديد الجماعات الضابطة فى مرحلة . العامل األساسى محل الدراسة
ولكن أآثر . ية لمجموعة البيانات، أو أثناء التحليلمن خالل المعالجة اإلحصائ )المعاينة(

األشكال دقة هو الضبط التجريبى، الذى يتم الحصول عليه من خالل االختيار العشوائى 
 .)تجريبى(ضبط : انظر أيضا. للحاالت

 Pressure Group جماعات الضغط

يرتبطون جماعات من األفراد، أو المستخدمين، أو غيرها من الفئات المنظمة الذين 
معًا للدفاع عن مصالح جماعة قطاعية معينة فى مواجهة الحكومات، أو الجمهور العام، أو 

وتختلف جماعات الضغط واللوبى وجماعات المصلحة عن . جماعات المصلحةغيرها من 
غيرها من المنتديات أو المنابر أو الجماعات االجتماعية، من حيث أن هدفها المعلن هو تعبئة 

لتأييد أهدافها والضغط على هيئات صنع القرار للموافقة على مطالبهم أو لتأييدها،  امالرأى الع
وذلك فى الوقت الذى يؤمنون فيه باستمرار الوضع القائم فى المجتمع أو تغييره بعض الشئ أو 

ويالحظ أن جماعات الضغط تتعايش مع األشكال األخرى لجماعات . إدخال بعض التجديد عليه
ألحزاب السياسية، وينحصر هدفها فى ممارسة التأثير وليس فى الوصول إلى المصالح، آا

ولكن من الممكن أن تتحول بعض جماعات الضغط إلى أحزاب سياسية، وذلك من . الحكم
آما أن هناك بعض جماعات الضغط التى ترتبط . خالل تبنى برنامج أآثر انفتاحًا وأقل تحديدًا

سياسية، على نحو ما نرى من ارتباط النقابات العمالية فى بعالقات خاصة مع أحد األحزاب ال
 .بريطانيا بحزب العمال

ويميز الدارسون أحيانًا بين جماعات الضغط التى تضطلع بمهمة الحماية، وتلك التى 
تمارس الدعوة، حيث تكون األولى مشغولة بحماية قطاع معين من المجتمع، واألخرى 

النقابات العمالية، : ومن النوع األول. ة والدفاع عنهاحريصة على الدعوة إلى قضية معين
واالتحادات المهنية، ومنظمات المستخدمين فى مجال معين، ونوادى السيارات التى تدافع عن 

تلك الجمعيات التى  –من بين ما يشمل  –أما النوع الثانى فيشمل . مصالح أصحاب السيارات
القسوة التى يتعرضون لها، والجمعيات التى تدعو تسعى إلى حماية الحيوانات أو األطفال من 

ومن . إلى فرض الرقابة أو تنادى برفع الرقابة، والحمالت الداعية إلى نزع األسلحة النووية
من هذا مثًال أن . الجلى أن هذا التمييز بين نوعى جماعات المصالح ليس صارمًا أو آامًال

يعات تحدد حدا أدنى لألجور على المستوى النقابات العمالية آثيرًا ما تدعو إلى سن تشر
القومى، وذلك آوسيلة للدفاع عن مصالح أعضائها من العمال، وإن آانت الفكرة تطرح فى 

 . العادة بوصفها خدمة للمصلحة العامة، وليست خدمة لفئة بعينها



 

  

 Membership Group جماعة عضوية

  . جماعة مرجعية: انظر 

 Vienna Circle        جماعة فيينا

فى اإلمبيريقى شهدت عشرينيات القرن العشرين وبدايات الثالثينيات ازدهار التراث 
بما فيهم (فلسفة العلوم على يد مجموعة من الفالسفة، وعلماء الرياضيات والعلماء اآلخرين 

موريتز : وآان من بين أفراد هذه الجماعة. فى جامعة فيينا ) بعض العلماء االجتماعيين
وقد مارست جماعة . ف آارناب، وأوتو نيورات، وآورت جوديل، وغيرهمشليك، ورودل

رغم أنهما لم  فيتجنشتينفيينا تأثيرًا بارزًا وبعيد المدى على السير آارل بوبر وعلى لودفيج 
ويمكن القول أن تراث الوضعية المنطقية، أو الفلسفة . يكونا من أعضاء تلك الجماعة

ثيرًا واضحًا فى العالم الناطق باللغة اإلنجليزية بشكل خاص، لتلك الجماعة قد أثر تأالوضعية 
وهو األمر الذى يرجع فى جانب منه إلى مؤلفات إير، وآذلك إلى أوجه الشبه بين فكرهذا 

من بعض النواحى  –وقد آانت فلسفة العلوم الجديدة هذه تمثل . االتجاه وفكر براتراند رسل
وآان لب ذلك . العلوم الطبيعية أوائل القرن العشرين  استجابة للثورة التى شهدتها –المهمة 

المشروع الفكرى يتمثل فى ربط دعاوى المعرفة العلمية ربطًا وثيقًا بتقارير المالحظة 
التى آان يعتقد أنها فوق آل الشكوك ويتمثل آذلك فى ضرورة التخلص من آافة ) العلمية(

 يمكن إقامة الدليل عليها وإقصائها عن ميدان التى الالميتافيزيقية العناصر الفكرية التأملية 
وقد آان هذا الرأى فى صورته المتطرفة يرفض حتى المعلومات اإلمبيريقية . العلم المتميز

التى ال يمكن التدليل عليها إمبيريقيًا ويستنكر منحها مكانة الكالم المفيد ذى المعنى، وهو 
 .نزعة التحققالرأى الذى يسمى أحيانًا 

 School Grouping مدرسيةجماعة 

ويحدد التقسيم الداخلى للمدرسة إلى . أحد الضوابط التنظيمية فى نظم التعليم العام
فهو أساسى فى التوزيع الداخلى للتالميذ . جماعات أو فرق، نمط المدارس والعالقات بينها

نها لمبررات وتختلف االتجاهات التربوية فيما بينها حول استخدام آل م. على الفرق الدراسية
أو القابلية للتعليم التوزيع الداخلى للتالميذ، والتى تتراوح ما بين أساس السن، أو النوع، أو 

 . بعض العوامل الثقافية األخرى مثل الديانة أو اللغة

 Reference Group جماعة مرجعية

صك هربرت هيمان مصطلح جماعة مرجعية فى آتابه سجالت علم النفس الصادر 



 

  

وقد ميز . ، ليشير إلى الجماعة التى يقيم الفرد سلوآه أو مواقفه فى ضوئها)٥٢١(١٩٤٢عام 
هيمان بين الجماعة ذات العضوية التى ينتمى إليها الناس بالفعل، وبين الجماعة المرجعية 

فالجماعة المرجعية قد تكون جماعة ذات عضوية وقد ال تكون . التى تستخدم آأساس للمقارنة
فى آتابه الشخصية والتغير (   Theodore Newcombثيودور نيوآمب  وقد استخدم. آذلك

الجماعات المرجعية للمساعدة فى تفسير االتجاهات ) ٥٢٢()١٩٤٣االجتماعى الصادر عام 
فالعديد من الطالبات الالتى . والقيم المتغيرة لدى الطالبات فى آلية بنتجتون الليبرالية للبنات

اتجاهات ليبرالية  –وبشكل متزايد  –استطعن أن يطورن  جئن من بيئات محافظة سياسيًا
خالل دراستهم الجامعية، حيث أخذن فى التوحد بصورة أآبر مع أعضاء هيئة التدريس 

 –فالبنات الالتى تغيرن أآثر . بالكلية، وبصورة أقل مع أسرهن ومحال اقامتهن األصلية
والدين، ويتمتعن باإلحساس بالكفاءة آّن يتميزن باالستقاللية عن ال –حسب تفسير نيو آومب 

وقد نظر إلى الكلية فى . الشخصية فى العالقات االجتماعية، والقدرة فى سبيل إنجاز أهدافهن
هذه الحالة باعتبارها جماعة مرجعية ايجابية، بينما نظر إلى الوالدين آجماعة مرجعية سلبية 

 . بالنسبة لبناتهم المتمردات إلى حد ما

خدامات المبكرة لم يكن مفهوم الجماعة المرجعية قد تحدد جيدًا، آما لم وفى هذه االست
يكن مرتبطًا ارتباطًا واضحا بأى شكل بنظرية علم النفس االجتماعى أو علم االجتماع، 

التى تسلط الوظيفية والتمييز الوحيد الشائع فى هذا السياق هو الذى يجرى بين الدراسات 
رجعية سواء فى تقديم المستوى المعيارى أو النقطة الضوء على وظائف الجماعات الم

الذى يرى الجماعات المرجعية آمنظورات التفاعلية الرمزية المرجعية المقارنة، وبين اتجاه 
 . آونية مشترآة تمد الذات بالمعانى

ثم قدم آل من روبرت ميرتون وأليس آيت صياغة وظيفية منتظمة لمفهوم الجماعة 
" إسهام فى نظرية سلوك الجماعة المرجعية"الكالسيكية المعنونة  المرجعية فى دراستهما

: االستمرارية فى البحث االجتماعى): محرران(والمنشورة فى آتاب ميرتون والزار سفيلد 
وقد جاء  )٥٢٣(١٩٥٠دراسات فى طبيعة ومنهج بحث الجندى األمريكى، الصادر عام 

الجندى "ير البحث المنشور تحت عنوان مقالهما استجابة لما آتبه صامويل ستوفر فى تقر
التى يشعر بها الجنود لم  الحرمان، والذى قرر فيه أن مشاعر )٥٢٤(١٩٤٩األمريكى، عام 

تكن ترتبط بدرجة المشقة الفعلية التى آانوا يتعرضون لها بقدر ما آانت مرتبطة بمستويات 
وقد أشار ميرتون وآيت إلى أن . آان الجنود يقارنون حالتهم بها المعيشة لدى الجماعة التى

وذهب ميرتون فيما بعد . الحرمان النسبى هو حالة خاصة لسلوك الجماعة المرجعية المقارن



 

  

فى آتابه النظرية االجتماعية والبناء (إلى التمييز بين الجماعات المرجعية وجماعات التفاعل 
وفى رأيه أن النوع الثانى من الجماعات يمثل جزءا  )٥٢٥()١٩٥٧االجتماعى الصادر عام 

عامًا من البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد، ولكنه ال يحدد للفرد المستويات المعيارية وال 
ويحدد ميرتون أيضا الظروف التى فى ضوئها يختار الفرد . يمثل أساسًا للمقارنة عنده 

ة لتكون مرجعًا معياريًا له، ويرجع ميرتون جماعة عضوية فعلية أو جماعة غير ذات عضوي
ومن هنا . أن تكون الجماعات غير ذات العضوية أآثر اختيارا فى المجتمعات عالية الحراك

فإن أى فرد لديه تطلع قد يقلد اتجاهات وطريقة حياة الصفوة المحلية على أمل أن ترتفع 
دالة االجتماعية، صادرة عام الحرمان النسبى والع" وفى دراسة أآثر شهرة عن . مكانته 
بما فيها شعور الناس (يذهب رانسيمان إلى أن االتجاهات نحو عدم المساواة  ")٥٢٦(١٩٦٦

ترجع إلى اإلطار المتشدد لجماعاتهم المرجعية، على الرغم من أن هذا ) بالحرمان النسبى
العالقة السببية  الرأى قد وجه إليه النقد، حيث يتضح من الشواهد التى أوردها رانسيمان أن

 . المطروحة يمكن أن تصدق فى االتجاه المعاآس

وينبع تصور االتجاه التفاعلى عن الجماعة المرجعية من فكرة جورج هربرت ميد 
يمر الناس الذات نجد أنه خالل عملية اآتساب " ميد"فطبقا لما يراه ". اآلخر العام"عن 

فهم على سبيل المثال (ى نمو الذات بممارسة أدوار محددة جدًا أثناء مراحل اللعب ف
ولكنهم فى المراحل المتأخرة والمعروفة بمرحلة ) يفترضون القيام بدور الوالدين أو األقران

ومن . اآلخر العام يصبحون قادرين على تبنى اتجاهات المجتمع آله تجاه أنفسهم أو ذواتهم
ى دور وسيلة األمان للفرد فى يؤد) آما يظهر فى هذه الحالة األخيرة(هنا فإن اآلخر العام 

فيبدأ . العالم االجتماعى األوسع من ناحية، وميكانيزمًا للضبط االجتماعى من ناحية أخرى
. الناس فى رؤية العالم المحيط من منظور أولئك الذين يشارآونهم هذا العالم فى مجتمعهم 

جعية هى منظورات ومن نقطة البدء هذه طور تاموتسو شيبيوتانى فكرة أن الجماعات المر
فالجماعة المرجعية قد تصبح أى تجمع يأخذه الفرد الفاعل فى اعتباره سواء آان "فى الواقع، 

وبمعنى آخر، فإن الجماعة المرجعية هى . هذا التجمع حقيقيًا أو متخيًال، عظيمًا أو حقيرًا
تصوراته  جماعة يستخدم الفرد الفاعل نظرتها آإطار مرجعى بالنسبة له فى تنظيم ميدان

المجلة األمريكية لعالم االجتماع، عام : ، فى"الجماعات المرجعية آمنظورات: انظر مقاله(
وقد اتسعت هذه الفكرة مؤخرًا عند أنسلم شتراوس وزمالئه فيما قدموه عن   )٥٢٧()١٩٥٤

دراسات فى التفاعلية الرمزية، الصادر عام : فى آتاب(منظور العالم االجتماعى 
، "عوالم الخطاب"، أو "األطر األوسع للخطاب"ى محاولتهم تحديد ما أسموه ، ف)٥٢٨(١٩٧٨

والتى تتعدى الحدود المادية لجماعات معينة مثل الجماعات الطبية، أو جماعات اللواطيين أو 



 

  

 . غيرهما

إذ . زال السؤال الخاص بفائدة مفهوم الجماعة المرجعية دون إجابة حتى اآلنوال
هذه المشكالت  وإحدى. يثير من المشكالت أآثر مما يقدم من الحلوليعتبر بعض النقاد أنه 

نعرف ما هى المحددات التى يختار الفرد بناءًا عليها جماعة ما آجماعة  الاألساسية هى أننا 
وفى الحقيقة فإنه يبدو من األرجح أن الشخص قد يستخدم عددا . مرجعية، ومتى يتم ذلك

ولهذا . فترات مختلفة من حياته، وحسب مصالحة المختلفةآبيرًا من الجماعات المرجعية فى 
فقد تشير إحدى . فإن المشكلة الثانية تتعلق بمدى خصوصية أو عمومية جماعة مرجعية ما

الدراسات مثًال أن التوجه السياسى لشخص ما تأثر بزمالئه أو أقرانه، فى حين ال يتضح ما 
وجهة نظر هذا الشخص فى أمور أخرى مثل إذا آانت هذه الجماعة المرجعية تؤثر أيضا فى 

وعلى أية حال، فعلى الرغم من أن مصطلح الجماعة . أخالقيات ممارسة الجنس، أو الدين
المرجعية يفتقد التحديد والدقة، فإنه يبدو أنه يقدم رؤى مفيدة حول السلوك االجتماعى، وال 

جور، واالنتماء الدينى على يزال يستخدم على نطاق واسع فى تفسير أنماط المساومة على األ
 . سبيل المثال

 Status Group      جماعة المكانة

 . مكانة، تدرج طبقى: انظر 

 Pariah Groupجماعة المنبوذين  

اسم يطلق على طائفة المنبوذين ضمن نظام  –بمعناها المحدود  –جماعة المنبوذين 
وإن . طبقى فى بعض المجتمعاتالذى يحدد نظام التدرج ال) أو الطبقات المغلقة( الطوائف

آان المصطلح يمكن أن يستخدم فى أغلب األحيان على نحو أعم لإلشارة إلى أى أشخاص 
 . غرباء عن الجماعة أو خارجين بالنسبة لها

 Collectivism              جماعية

فيشير فى أآثر . يستخدم هنا المصطلح بعدة معان بعضها عام وبعضها خاص محدد
ومية إلى أى نظرية أو ممارسة سياسية، أو اجتماعية اقتصادية، تشجع الملكية العامة معانيه عم

أما االستخدام الخاص المحدد . أو ملكية الدولة وسيطرتها على وسائل اإلنتاج والتوزيع
 . للمصطلح فيتسم بالتنوع إلى حد آبير، لوجود نماذج متعددة للتنظيمات الجماعية

جماعة  –حتى وقت قريب  –ى مزارع جماعية يمثل وقد ظل تنظيم الفالحين ف



 

  

حيث آانت تلك المزارع هى التى تتحكم . اجتماعية مهمة فى مجتمع االتحاد السوفيتى السابق
فى عائد عمل أعضائها، وهى التى تحدد نسب ما يتحصلون عليه من عوائد أو مكافآت، 

هذه الجمعيات عن طريق  وقد تكونت آثير من. وتحدد نوعية اإلنتاج الزراعى ومكوناته
أما . تجميع الفالحين، والمزارع المملوآة لألسر رغم إرادتهم خالل فترة حكم ستالين

الذى أدخل فى " نظام المسئولية"وآان . المزراع الجماعية فى الصين فلها قصة مختلفة تمامًا
آل أسرة الثمانينيات واحدا من أبرز الظواهر المرتبطة بتلك المزارع، وبمقتضاه آانت 

فى  –من الناحية العملية  –على عقد تظل األرض بمقتضاه  –وبصورة فردية  –فالحية توقع 
حيازة المزرعة الجماعية، ولكنها تخصص لألسرة الفالحية لزراعتها بمعرفتها واالنتفاع 

بتقديم األدوات  –مثًال  –وآانت تلك العقود تحدد التزامات آال الطرفين، فيما يتعلق . بها
ومن أبرز نماذج . لمعدات، ودفع الضرائب، وااللتزام بإنتاج الحصص الكلفة بتوفيرهاوا

التنظيمات الجماعية إدارة العمال الذاتية لالقتصاد التى ظهرت فى فترة حكم تيتو فى 
وإن آانت البحوث السوسيولوجية قد أآدت أن التوزيع الديموقراطى النظرى . يوجوسالفيا

شروعات يتحقق فى الواقع فى قوة مجالس العمال، التى أصبحت للنفوذ فى مثل هذه الم
 . ممارستها رمزية إلى حد آبير

المذهب وتذهب وجهة النظر الجماعية فى نقدها للنظريات الليبرالية، ونظريات 
عالقات تنافسية، وبالتالى تميل إلى بذر الخالف  السوقاألخرى، إلى أن عالقات الفردى 

بط الجمعية الضرورية بين األفراد عندما يواجهون المشاآل التى والشقاق، وإضعاف الروا
من هذا مثًال ما يذهب إليه أصحاب نظريات الرفاهية االجتماعية من . يمكن أن يتعرضوا لها

أن التبادل الحر الذى ال تقيده قيود يؤدى إلى خلق مشكالت الرفاهية، على نحو ما يحدث فى 
يعد ريتشارد تيتمس . المأوى للمحتاجين آل االحتياج  سوق اإلسكان الذى يعجز عن تقديم

عالقة : انظر آتابه( دولة الرفاهيةمن ابرز أنصار االتجاه الجمعى الذين دافعوا عن 
، حيث يذهب إلى أن أنساق الرفاهية يتعين الدفاع عنها )٥٢٩()١٩٧٠التهادى، الصادر عام 

لناس يجب أن يتلقوا الرفاهية آهبة وآانت حجته أن ا. على أساس مميزات وفضائل الغيرية
من اآلخرين، آتعبير عن التماسك االجتماعى، وليس آامتياز أو حق مصدره شبكة عالقات 

" األآثر قداسة"ويؤآد تيتمس أنه فيما يتعلق بالتبرع بالدم، لو أن هذه السلعة . التبادل المعقدة
القية بين األفراد سوف تتلوث قد تحولت إلى سعلة تجارية تباع وتشترى، فإن الروابط األخ

ويذآر تيتمس بالتحديد أن المتبرعين . جميعًا بسبب حسابات المصلحة الذاتية وأسعار السوق
بدمائهم عندما يطلبون مقابًال نقديًا أو يتوقعونه إنما يعبرون عن إيمانهم برغبة الناس فى 

برع لمن يحتاجون التصرف بطريقة غيرية فى المستقبل، ويتحدون مع بعضهم البعض للت



 

  

تنفيذ نظرية "ومن خالل التعبير عن الثقة فى سلوك الغرباء المجهولين مستقبًال، يتم . إليهم
إن هذه الرؤية الجمعية ". هوبز فى أن البشر مجردون من اإلحساس األخالقى الغريزى

ين، للرفاهية، باعتبارها تعبيرًا عن قيم مشترآة، تربط بصورة أو بأخرى بين أفراد مختلف
ويعنى . المواطنةتقابل على الناحية األخرى تصورًا، أآثر فردية للرفاهية مستمد من نظرية 

السياسية والقانونية التى  للحقوقمصطلح المواطنة أن مصادر الرفاهية هى مجرد امتداد 
تميز الديموقراطيات الليبرالية، ولهذا فإن الرفاهية الجمعية تتسق آل االتساق مع نظرية 

فدولة الرفاهية إنما هى جزء مكمل لنظام السوق، بمعنى أن مؤسسات . دية الليبراليةالتعد
وسياسات التخفيف من وطأة الحرمان التى تتسم بالرشد، ترتكز على األسس الفردية لعمليات 

فى مقابل ذلك يجسد المذهب الجمعى رؤية للنظام االجتماعى . التبادل وااللتزام المشترآة 
 . )تبادل الهدايا( آوميون، عالقة تهادى : انظر . روابط جمعية حميمةتشجع على وجود 

 Instrumental Collectivism الجماعية النفعية

 . صور المجتمع، تصورات المجتمع : انظر

 Populism               الجماهيرية

دخل هذا المصطلح إلى اللغة السياسية األمريكية مع نشأة حزب الشعب األمريكى 
وآان صغار المزراعين فى الجنوب، وخاصة جنوب غربى الواليات . ١٨٩٢م فى عا

وآان البند الرئيسى فى البرنامج السياسى . المتحدة يمثلون عماد ذلك الحزب وغالبية مؤيديه
التى بدت فى نظرهم فى ذلك (للحزب يتمثل فى فكرة معاناة مؤيديه وشكاواهم من البنوك 

ما لديها من رهونات، أى حرمان الراهن من استرجاع  الوقت وآأن همها األول هو حبس
التى آان لها الحق فى فرض (، ومن شرآات السكك الحديدية )العقار أو المنقول المرهون

، وآانوا يرون أن رفع تلك )رسوم نقل باهظة بسبب وضعها االحتكارى فى مجال النقل
 . يديةالمظالم لن يتحقق إال بتأميم الدولة لألراضى وللسكك الحد

أما اليوم فقد أصبح المصطلح يستخدم فى العادة فى الدوائر المارآسية والمارآسية 
المحدثة بمعنى فضفاض ومختلف آلية عن المعنى السابق، إذ يقصد به أى حرآة سياسية تسعى 

ضد الدولة  –آأفراد وليس آأعضاء فى جماعة اقتصادية اجتماعية معينة  –إلى تعبئة الجماهير 
. تقد أنها تخضع لسيطرة أصحاب المصالح الخاصة أو يعتقد أنها فائقة القوة والهيمنة التى يع

انظر على سبيل المثال مؤلف الآالو، السياسة واإليديولوجيا فى النظرية المارآسية، الصادر (
ولهذا السبب أيضا، وللمفارقة أن التسمية صادرة هذه المرة عن الدولة نفسها،  )٥٣٠()١٩٧٨عام 



 

  

توصف سياسات الحكومات البريطانية فى ثمانينيات القرن العشرين وآذلك اإليديولوجيات  آانت
، آانت توصف أحيانًا من )وهى التى عرفت باسم التاتشرية(التى تنهض عليها تلك السياسات 

 ". جماهيرية تسلطية"جانب بعض أجنحة اليسار السياسى بأنها 

للقوة السياسية الهائلة فى بعض الظروف  ولقد آانت الجماهيرية تمثل منبعا محتمًال
فى األرجنتين مثاًال ) نسبة إلى الرئيس بيرون(فى البالد النامية، وتعد حرآة البيرونيين 

آما ظهرت الجماهيرية آظاهرة رئيسية فى بعض دول شرق . واضحًا على الجماهيرية
التين آانت الصلة وفى آال الح. ووسط أوروبا فى أعقاب تخلصها من السيطرة السوفيتية

 . عامًال مهمًا فى ظهورها بالقومية

 الجماهيرية التسلطية

Authoritarian Populism 

 .المادة السابقة: انظر 

  

 Gumplowiez, Ludwig  )١٩٠٩-١٨٣٨(جمبلوفيتش، لودفيج 

، وقد ذهب إلى أن والماديةاالجتماعية  الداروينيةعالم اجتماع بولندى، ينتمى إلى 
. تماعى يتشكل عبر الصراع على الموراد االقتصادية وينتج عنه بقاء األصلح التطور االج

يتميز هذا النضال بالصراع بين الجماعات العرقية والدول التمرآز حول الساللة وبسبب 
ولقد تمت ترجمة القليل من أعماله إلى اإلنجليزية ). فى تتابع تطورى(القومية والطبقات 

آما أن آتاباته لم  ،)٥٣١()١٨٨٥سس علم االجتماع، الصادر عام والتى آان أشهرها آتابه أ(
تلق قبوًال شعبيًا لما تتضمنه من نغمات تسلطية وعنصرية، هذا على الرغم من أن النظريات 
المتصلة بالعمليات الكونية قد اعترفت بإسهاماته فى لفت االنتباه إلى الصراعات االجتماعات 

الدراسات السوسيولوجية العسكرية : انظر أيضا. لحروبالواسعة النطاق مثل الغزوات وا
 )علم االجتماع العسكرى(

 Sororal Polygyny  )الزواج بأآثر من أخت(الجمع بين أآثر من أخت فى الزواج 

 .تعدد الزوجات: انظر 

   جمعية دراسة المشكالت االجتماعية



 

  

Society For The Study Of Social Problems 

، تستهدف تقديم ١٩٥١طائفة من علماء االجتماع تأسست فى عام منظمة أمريكية تضم 
رؤية أآثر راديكالية وأآثر تميزًا بالطابع النقدى فى تناول االنحراف والمشكالت االجتماعية، 

وقد سيطرت عليها فى فجر نشأتها نظرية الوصم، . مما تقدمه الجمعية األمريكية لعلم االجتماع
الجانب اآلخر، وصدر عام : بيكر تاب الذى حرره هواردعلى النحو الذى تجلى فى الك

 . وقد تأثر بهذه الجمعية المؤتمر القومى لدراسة االنحراف فى بريطانيا )٥٣٢(١٩٦٣

يمكن للقارئ أن يجد . وهى تمثل اليوم جزءًا أساسيًا من علم االجتماع األمريكى 
اطها، ونشرت فى مجلة عرضًا ممتازًا ألنشطة الجمعية فى الدراسة التى استعرضت نش

  )٥٣٣(بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها" المشكالت االجتماعية"

 Delinquency                 ُجناح

الجناح حرفيًا هو إثم أو جرم، أو إخالل بالواجب، ولذلك ال تنص القوانين على 
جد ومع ذلك، فعندما يخصص لإلشارة إلى جناح األحداث، ن. تعريف دقيق محدد له

المصطلح يتسع ليغطى طائفة عريضة من أنواع السلوك، بدءًا من السلوآيات التى تعد 
) آاإلزعاج الناجم عن تجمع المراهقين، والهروب من المدرسة(خروجا على القيم المحترمة 

آسرقة المحالت، أو تحطيمها (انتهاء بالجرائم البسيطة أو تلك التى قد تصبح أحيانًا خطيرة 
 ). ها، وسرقة السياراتوالدخول إلي

والنظرة التقليدية إلى الجانح تتمثله عادة ذآرًا من سكان المدن، ينتمى إلى الطبقة 
عاماًً، ويجمع بين عدة أنماط من  ٢٠ – ١٢العاملة فى الغالب، ويقع فى الفئة العمرية بين 

لذلك وله سوابق فى مجال إزعاج السلطات، و عصابة،السلوك غير االجتماعى، وعضو فى 
حيث أثبتت الشواهد اإلحصائية أن نسبـة آبيرة من الجرائم . مجرمًا عائدًايغلب أن يكون 

قد ارتكبها أناس فى مثل هذه ) التى جرى فيها توجيه اتهام وعرض على القضاء(الخطيرة 
 –من ناحية  –الجناح " مشكلة"الفئة العمرية، ولهم باقى السمات التى سلف ذآرها لذلك، تعد 

من تلك المشكالت التى تبدو دائمًا شديدة الوضوح، ومن ثم تتطلب تفسيرات واضحة  واحدة
أن التراث السوسيولوجى والمداخل التفسيرية  –من ناحية أخرى  –وآنا نالحظ . آذلك

األنومى ومدرسة وفيرة، وهى تعتمد على سبيل المثال، على نظريات متعددة مثل نظرية 
ونظرية تضخيم  تيار االنحراف،و ،)زمر المنحرفةال(العصابات ودراسات  شيكاغو،
ونظرية  المخالطة الفارقة، وبناء الفرصة المتباينة، والذعر األخالقى، ونظرية اإلنحراف



 

  

). وقد عالجنا آل هذه النظريات فى مواد مستقلة ضمن هذه الموسوعة(. الثقافات الفرعية
ومن . مت فى دراسة الجناحآذلك قدم علم النفس والطب النفسى عدة مداخل أخرى أسه

الحرمان من األب، أو الحرمان من األم، : العوامل التى اعتبرت مؤثرة فى هذا الصدد
قد عولجت هذه الموضوعات أيضًا فى مواد مستقلة فى هذه (ومقاييس الذآاء والشخصية 

ع األيام، وآثيرًا ما آان يعتقد أن مشكلة الجناح طارئة ومستحدثة أو أنها تتفاقم م). الموسوعة
رغم أن المجتمع البريطانى واألمريكى قد شهدا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

 . العشرين موجات مماثلة من الجناح

تاريخ المخاوف الجديرة باالهتمام، عام : وقد قدم بيرسون، هوليجان فى آتابه
سات التى اهتمت بالشباب غير أنه يالحظ أن الدرا). عرضا ممتازًا لهذا الميدان )٥٣٤(١٩٨٣

الجانح فى الماضى قد أهملت إلى حد بعيد مشكالت االنتماء الساللى، والنوع فى عالقتها 
 . وقد تم بعد ذلك تدريجيًا تدارك ذلك التقصير. باالنحراف

 Juvenile Delinquency  جناح األحداث

 . المادة السابقة: انظر 

 Heterosexism الجنسية الغيرية) النزعة(

بدءًا من الممارسات اللغوية وانتهاء  –مجموعة مختلفة من الممارسات االجتماعية 
فى  –بالممارسات الفيزيقية، وتظهر فى الميدانين العام والخاص وبشكل مستتر أو صريح 

، وتتجسد هذه )بما فيها مكان العمل و المدرسة والكنيسة(عدد من النطاقات االجتماعية 
التى ينجذب فيها الفرد إلى أعضاء من (مييز بين الجنسية المثلية الممارسات فى إظهار الت

وهو ) التى ينجذب فيها الفرد إلى أعضاء من الجنس اآلخر(والجنسية الغيرية ) نفس جنسه
ومن المفهومات المرتبطة بهذا المفهوم . تمييز يؤدى فى النهاية إلى تفضيل الجنسية الغيرية

 . الخوف من الجنسية المثليةكرة السيكولوجية عن والف" الجنسية الغيرية القسرية"

 Homosexualityالجنسية المثلية   

يصف مصطلح الجنسى المثلى أولئك الذين يمارسون الجنس مع أشخاص من نفس 
ولقد . أن ينجذبون إليهم) Same وتعنى نفس Homo باستخدام الكلمة اإلغريقية(نوعهم 

، آجزء من )اسمه بنكيرت(طبيب مجرى  من خالل ١٨٦٩اخترعت الكلمة فى العام 
الخطاب العلمى والطبى الجديد آنذاك حول النشاط الجنسى، والذى ناقشه ميشيل فوآو فى 

وعلى امتداد القرن التالى اهتمت  )٥٣٥().١٩٧٦الصادر عام (آتابه تاريخ النشاط الجنسى 



 

  

هذا على الرغم من آتابات علمية عديدة بوصف الجنسية المثلية على أنها ظاهرة مرضية، 
ولم يعتبر سيجموند . ظهور بعض المواقف الفكرية المتعاطقة فى بداية القرن العشرين 

ظاهرة ذات انتشار إحصائى  آينزىالجنسية المثلية مرضًا، وآانت بالنسبة أللفرد  فرويد 
واسع، بينما نظر إليها آل من وليام ماسترز وفرجينيا جونسون على أنها ظاهرة سوية من 

لم تعد الجنسية المثلية تصنف على أنها مرض  ١٩٧٣ومع حلول عام . الناحية الفسيولوجية
 . من جانب االتحاد األمريكى للطب النفسى

ويشار إلى ممارس الجنسية المثلية من الذآور فى االستخدام الغربى الحديث بلفظ 
ولقد عرفت آل ". Lesbian"وإلى ممارسيها من اإلناث بلفظ السحاقية  "Gay" اللواطى

وربما نساء مع نساء، هذا بالرغم من أنه ليس (المجتمعات رجاًال يمارسون الجنس مع رجال 
بل آهوية منظمة  –اجتماعية لهوية ، ولكن اتخاذ هذا السلوك آأساس )موثقًا على نحو جيد

ولقد عرفت مجتمعات أخرى ترتيبات من نوع . يعد ظاهرة غربية وحديثة –ومسيرة حياة 
قد تكون ملزمة (آالجنسية المثلية الطقوسية المميزة لمرحلة عمرية معينة فى ميالنيزيا  :آخر

؛ والهوية )فى اإلغريق قديمًا(؛ والعالقات المميزة لسن معين أو لدور معين )فى الغالب
وحتى فى حالة ). عند شعب برداك الهندى األحمر(المميزة ألبناء دور معين أو دور ثالث 

المثلية،  ربية التى لدينا عنها معلومات موثقة، فإن أشكال هوية الجنسيةالمجتمعات الغ
وترتيباتها، وأساليب حياتها، تكشف عن تنوع واضح، بما فى ذلك وجود نشاط مرحلى أو 

، )آما فى حالة المؤسسات التى بها جنس واحد على سبيل المثال(مرتبط بحدث معين 
وأصحاب الممارسات  gaysاج بين اثنين من الـ آالزو( والتشبه بالنشاط الجنسى الغيرى 

آالعيش سويًا فى أماآن منعزلة (الجنسية المزدوجة، والمواقف العرضية والمجهولة 
 ).  بالمناطق الجبلية، أو أثناء الرحالت البحرية الطويلة

وبالرغم من أننا يجب أن ننظر إلى التحول فى اإلتجاهات الشعبية نحو الجنسية المثلية 
نظيم االجتماعى للهوية الجنسية المثلية وآذلك ثقافتهم الفرعية على أنها نتيجة لصعود والت

. حرآة اللواطين والسحاقيات، إال أن التحليل السوسيولوجى لهذا المجال قد أثبت أهميته فعًال
الدور الجنسى المثلى، "وآان المقال الرائد فى هذا ذلك الذى آتبته مارى ماآنتوش بعنوان 

والتى ذهبت فيه إلى أن الجنسية  )٥٣٦()١٩٦٨نشر بمجلة المشكالت االجتماعية، عام  والذى
المثلية ليست بحال من األحوال ظرفًا أو حالة، وإنما هى دور اجتماعى ظهر فى العالم 

وهى قضية نظرية تأسست عليها نظرية المثلية الجنسية  -الغربى منذ القرن السابع عشر 
 . تكوينية أو البنائيةالتى عرفت بالنظرية ال



 

  

ويكون من المفيد أن نميز بين السلوك الجنسى المثلى وآذلك المشاعر الجنسية المثلية 
فمن األمور البالغة الصعوبة وضع . والهوية الجنسية المثلية التى قد تتطابق أو ال تتطابق 

ر الظاهرة على تقديرات النتشار الظاهرة، وذلك بسبب ما يحيط بها من وصم وبسبب الطبيعة غي
ولقد قدمت الدراسات الرائدة التى أجراها . الصعيد االجتماعى للهويات اللواطية والسحاقية

آينزى فى الواليات المتحدة خالل الثالثينيات واألربعينيات مقياسا من سبع نقاط تتراوح بين 
تعريف ما يمكن أن الجنسية المثلية المطلقة والجنسية الغيرية الكاملة، وأوضحت أن التغيرات فى 

الذين % (٤يفسر على أنه جنسية مثلية أدت إلى تقديرات حجم اللواطين بنسبة تتراوح بين 
الذين % (٤٠وأآثر من ) يمارسون نشاطًا جنسيًا مثليًا ويقتصرون عليه وحده طيلة حياتهم 

لنشطة مارسوا بعض النشاط الجنسى المثلى الذى أدى إلى الوصول إلى شبق فى فترة حياتهم ا
بالنسبة ألولئك الذين % ١٢و% ٦الحديثة على رقم يتراوح بين والتقت الدراسات ). جنسيًا

 . يمارسون النشاط المثلى الجنسى آنشاط رئيسى طيلة حياتهم الجنسية

وبالرغم من أن الدراسات حول أسباب الجنسية المثلية دراسات مكثفة، إال أنها ليست 
واتجه . نطاق سياق تفسير أسباب االتجاهات الجنسية عمومًا شاملة وليس لها ثمة داللة خارج

جانب آبير من اهتمام علم االجتماع إلى الترآيز بدًال من ذلك عل طبيعة الهوية الجنسية 
أو أنها تتشكل عبر ) خاصة بماهية الفرد ( المثلية، وما إذا آانت طبيعة داخلية فى األساس 

قوف على عرض عام للموضوع انظر آتاب جفرى وللو). بنائية ( الظروف االجتماعية 
الجنسية الغيرية، : انظر أيضًا )٥٣٧().١٩٩١الصادر عام ( ويكس بعنوان ضد الطبيعة، 

 . والخوف من الجنسية المثلية؛ والدراسة االجتماعية للجنس

 Madness    جنون

 مرض عقلى: انظر 

 جنون االضطهاد، جنون العظمة، مشاعر االضطهاد

Paranoia, Paranoic Reactions 

على إسقاط مشاعر التهديد  التحليل النفسىينطوى جنون االضطهاد من وجهة نظر 
الداخلى التى يشعر بها الفرد على العالم الخارجى المحيط به، الذى يرى ذلك الفرد فى هذه 

ويهتم علماء التحليل النفسى المتخصصون فى شئون المجتمع بكيفية . الحالة أنه يضطهده 
انظر على سبيل المثال مؤلف . (عبئة مشاعر االضطهاد الستخدامها لتحقيق أهداف سياسيةت

 . )٥٣٨()١٩٥٠أدورنو وزمالؤه، الشخصية التسلطية، الصادر عام 



 

  

 Emotional Workالجهد العاطفى 

ومع ذلك . يشير هذا المصطلح إلى تحكم الفرد فى عواطفه فى نطاق حياته الخاصة
، على الرغم من أنها تتم فى )المأجور( بالعمل العاطفىظيرًا وثيق الشبه تمثل تلك العملية ن

النطاق الخاص وليس فى النطاق العام، ولعديد من األسباب ليس من بينها أنها تشكل جزءًا 
 . من االلتزامات التعاقدية التى تنظم ممارسة بعض المهن

 Sociological Aspects of Disasters الجوانب االجتماعية للكوارث

تؤدى الكوارث الطبيعية، آالبراآين، والزالزل والفيضانات إلى تدمير المجتمعات، 
جزئيًا أو آليًا، وذلك بسبب وجود الالجئين، وانهيار نظم اإلنتاج والتوزيع أو تأثرها، وزيادة 

فترجع ) وعلى رأسها الحروب(أما الكوارث التى من صنع اإلنسان . المنافسة على الموارد
أسباب اجتماعية، وتحدث نفس اآلثار التى أشرنا إليها مع األخذ فى االعتبار أن هذا إلى 

وتهتم بحوث الكوارث بدراسة اآلثار االجتماعية والنفسية . النوع من الكوارث يمكن تجنبه 
 . لتلك األحداث على األفراد الذين يتعرضون لويالتها

إلى أن مواقع ) ميرتونوعلى رأسهم روبرت (وقد ذهب بعض علماء االجتماع 
الكوارث تتيح فرصًا مهمة للبحوث السوسيولوجية وتأسيس النظرية االجتماعية، على اعتبار 
أن الظروف الناجمة عن تلك الضغوط والمشقات الجماعية تختصر العمليات االجتماعية إلى 

آما أن تلك الظروف تجعل من السلوك . مدى زمنى قصير بشكل غير معهود أو مألوف 
على  -بشكل عام  -وتلقى آذلك الضوء . الخاص سلوآًا عامًا، ومن ثم أيسر فى دراسته

وقد . مختلف جوانب النظم والعمليات االجتماعية التى يحجبها عنا عادة روتين الحياة اليومية
آمرحلة اإلنذار، والتهديد، والتأثير، (اآتشفت البحوث أن الكوارث لها مراحل نمطية 

آما أوضحت تلك البحوث أن ). ذ، والعالج، واستعادة الظروف الطبيعيةوالجرد، واإلنقا
بعض أنماط السلوك الجمعى ترتبط بكل مرحلة من تلك المراحل، وأن الشكل المحدد الذى 

وهكذا نرى على سبيل المثال أن المدى . (تتخذه آل مرحلة يتأثر بخصائص المراحل السابقة
 ). جزئى دالة لدرجة التعاطف مع الضحاياالذى تبلغه عملية العالج يمثل بشكل 

ويمكن للقارئ أن يجد عرضًا شامًال وطيبًا للتراث المنشور حول الموضوع فى مؤلف 
) ٥٣٩(.١٩٦٢اإلنسان والمجتمع فى ظروف الكارثة، والمنشور عام : بيكر وتشابمان المعنون

فيمثل دراسة ) ٥٤٠(١٩٧٦آل شئ فى طريقه، الصادر عام : أما آتاب آاى إريكسون المعنون
حالة (حالة نموذجية لهذا النوع من الدراسات االجتماعية للكوارث تناولت األزمة الفردية 



 

  

التى نجمت عن فيضان شديد أصاب ) فقدان الروابط االجتماعية(واألزمة الجماعية ) الصدمة
فى غرب عددًا من المجتمعات المحلية الجبلية التى آانت شديدة التجاور فى الماضى، وتقع 

 . والية فرجينيا

 Gurvitch, Georges      )١٩٦٥ - ١٨٩٦(جورفيتش، جورج 

عالم اجتماع ولد فى روسيا، وقضى معظم حياته المهنية فى فرنسا، وترك تأثيرًا قويًا 
على تطور علم االجتماع الفرنسى عبر أنشطته التنظيمية والتنسيقية فى جامعتى ستراسبورج 

انظر على سبيل المثال ( جانبًا من أعماله قد ترجم إلى اإلنجليزية وبالرغم من أن . وباريس 
منظور الوقت، الصادر : ، وآتابه )٥٤١(١٩٤٢علم االجتماع القانونى، الصادر عام : آتابه
عن علماء االجتماع فى أمريكا  -إلى حد بعيد -، إال أن أعماله ظلت غريبة )٥٤٢(١٩٥٨عام 

ولقد وصف جورفيتش المنحى الذى . فلسفى القوى أساسًاوبريطانيا، وذلك بسبب طابعها ال
يتأسس على  منهج جدلىبمعنى أنه (” منحى جدلى مسرف فى اإلمبيريقية" ينطلق منه بأنه 

وآان ناقدًا لكل من هيجل ومارآس بسبب اعترافهما بصورة واحدة فقط من الجدل ) الواقع
ذهب إلى وجود خمس صور من  ، وفى مقابل ذلك)االستقطاب ثم التآلف بين النقيضين(

، )الذى يشكل فيه عنصران مختلفان آليًا جزءًا من آل أآبر(الجدل التكاملى : الجدل هى
واالنخراط المتبادل حيث تخترق العناصر بعضها البعض، والغموض وعدم التساوق حيث 

ى الجدل آما ف(تتواجد عمليات االنجذاب والتنافر جنبًا إلى جنب، واالستقطاب بين األضداد 
، والتبادلية بين المنظورات المختلفة، أو التباين بين التجليات المتناظرة لنفس )الهيجلى
 . العناصر

  Goffman, Erving     ) ١٩٨٢ - ١٩٢٢(جوفمان، إيرفنج 

أشهر علماء االجتماع الذين اهتموا بدراسة الوحدات االجتماعية الصغرى خالل 
ولقد . فى علم االجتماع المنظور المسرحىرائدًا فى الستينيات والسبعينيات، وآان جوفمان 

، بدأ )آندا(فبعد أن نال درجته الجامعية األولى فى جامعة تورنتو . تأثرت أعماله بعوامل متعددة
، بالتفاعليين الرمزيينوهنا بدأ يتأثر . دراساته العليا فى جامعة شيكاغو فى نهاية األربعينيات

وإدوارد  وارنر، وأتباع دورآايم الجدد، خاصة لويد ربلومخاصة إيفريت هيوز وهربرت 
 الرمزوبهذه الطريقة بدأ يلتفت إلى أهمية . شيكز، وإدوارد بانفيلد، وباألنثروبولوجيا االجتماعية

  . المالحظة المشارآةتقنيات  وإلى الحياة اليوميةفى  والشعيرة

ر شتالند باسكتلندا ولقد قام جوفمان بإجراء أول دراسة ميدانية مهمة فى إحدى جز



 

  

وأثمرت مالحظاته للحياة اليومية فى هذا المجتمع المحلى ). حيث آان يقيم فى أدنبره(
تصور الذات فى الحياة : الصغير دراسته التى أصبحت مؤثرة فيما بعد، والتى ظهرت بعنوان

ان فى ولقد حلل جوفم. والتى حدد فيها معالم منحاه المسرحى  )٥٤٣()١٩٥٩فى عام (اليومية 
أعماله المبكرة الحياة االجتماعية من خالل استعارة الحياة على خشبة المسرح، واهتم 
بالطريقة التى يلعب بها األفراد األدوار، ويتحكمون فى االنطباعات التى يترآونها على 

 -آما آشف عن االهتمام الذى التزم به بنسق التفاعل . بعضهم البعض فى المواقف المختلفة 
 . يفعله الناس فى حضور اآلخرينأى بما 

ولقد اتصل فى آتابيه التاليين اهتمامه بالمسرح، ولكنه طبق هذا اإلطار على مجال 
تحليًال صوريًا لهؤالء الذين  )٥٤٤()١٩٦٤الذى صدر (الوصمة : فقدم فى آتابه. االنحراف

ًا ميدانيًا من فقدم فيه تقرير )٥٤٥()١٩٦١عام (المأوى : يمرون بتجربة الوصمة، أما آتابه
وطور جوفمان من دراسة . مستشفى لألمراض العقلية وتتبع المسلك المهنى للمريض العقلى

ولقد أثرت آال الدراستان . المؤسسات الشاملةالحالة تلك تفسيراًً أآثر عمومية لطريقة عمل 
وربما  ،التشكل النظامى، وأفادت هذه النظرية فى نقد نظرية الوصمتأثيرًا بعيدًا فى تطور 

 . التخليص من الحجزتكون قد ترآت تأثيرًا على تشجيع عملية 

المنشور عام (ولقد أدت آثير من دراسات جوفمان األخرى والتى تتضمن آتابه مواقف 
، العالقات فى األماآن )٤٤٧()١٩٦٣(والسلوك فى األماآن العامة المنشور  )٤٤٦(،)١٩٦١
موضوعات التحليل المسرحى للحياة االجتماعية، إلى دفع  )٤٤٨()١٩٧١المنشور عام (العامة 

وقدمت قاموسًا لمفهومات سوسيولوجية جديدة والتى ساعدت على فهم التفاصيل الدقيقة 
وهى مفهومات تعالج تفاصيل الحياة الدقيقة آما ) فى عالقات الوجه للوجه(للتفاعل المباشر 

ل برمته من الدارسين المهتمين و أثرت هذه المفهومات على جي. أطلق عليها أحد المعلقين
ولقد أثارت أعمال جوفمان فى نهاية الستينيات اهتمامًا متزايدًا . بدراسة الحياة اليومية

( وفى هذا السياق ظهر آتابه بعنوان تحليل اإلطار . بالفينومينولوجيا واللغات االجتماعية
للوعى، آما أصبحت والذى قدم فيه محاولة لتشريح البناء التنظيمى  )٥٤٩()١٩٧٤عام 

 . )٥٥٠()١٩٨١عام (اللغويات مجال اهتمام رئيسى فى آتابه صور الكالم 

. وبالرغم من أن جوفمان آان له أتباع عديدون، إال أنه ظل متفردًا فى تاريخ علم االجتماع
إذ آانت مصادره غير واضحه؛ آما أن عمله : فقد آسر آل قواعد المنهجية التقليدية تقريبًا

ى ظل عند حدوده الدنيا، وآان أآثر احتفاء بالروايات وسير الحياة أآثر من اهتمامه الميدان
بالمالحظة العلمية، ولم يكن أسلوبه يقوم على آتابة تقرير علمى بل آان أقرب إلى آتابة المقال 



 

  

آما أن من الصعب تصنيفه فى موقع . الصحفى؛ آما أن آتاباته لم تكن متسقة اتساقًا منهجيًا
فأحيانا ينظر إليه على أنه يطور مدرسة متميزة للتفاعلية . فى النظرية االجتماعيةمعين 

، وأحيانا زيملينسج على منوال جورج  Formalist صورىالرمزية، وأحيانًا أخرى على أنه 
يهتم بالنظام على المستوى المحدود النطاق، وذلك بسبب اهتمامه بوظائف  آوظيفىثالثة 
ويبدو أنه آان يمتلك مزاجًا حادًا يصعب التعامل . فى الحياة اليومية )خاصة الكالم(الشعائر

 . معه، مما أضاف إلى صورته العامة صورة المثقف ذى المزاج الخاص

فبصرف النظر عن صور اللبس . ولقد تعرض جوفمان ألآثر مما يستحق من نقد
سيولوجية األوسع نطاقًا المثارة فيما سبق، فقد اتهم بأنه أهمل فى آتاباته االهتمامات السو

والمتعلقة بالبناء االجتماعى، ) سوسيولوجيا الماآرو: انظر مادة(على المستوى الكبير 
وهى تهمة قبلها مؤآدًا على أن تلك لم تدخل فى نطاق اهتماماته، وهى -والطبقة واالقتصاد 

، وذلك لتأآيده واتهمه البعض اآلخر بالميل نحو النزعة المحافظة. أآثر أهمية من اهتماماته
على أهمية الشعيرة، والنظام، وفى أعماله األخيرة على هوية النوع، للمحافظة على عناصر 

على أنه " األزمة القادمة لعلم االجتماع الغربى"وصوره ألفن جولدنر فى آتابه . النظام القائم
ومع ذلك فإن . مدافع عن الرأسمالية، وواضح التشاؤم، ومفرط فى اهتمامه باألشياء التافهة

البعض قد وجد أعماله تحلم فى طياتها اتجاها راديكاليًا، فبما أنها توضح الطابع الهش 
 . للنزعة الفوضوية أو منهجية الجماعةلروتين الحياة تبدو قريبة 

ويتمثل اإلسهام الرئيسى لجوفمان فى توضيح طبيعة النسيج الذى تنتظم به المجتمعات 
ولقد طور عددًا من المفهومات التى تساعدنا على أن . إلنسانيةعبر تراآيب من التفاعالت ا

نرى ذلك، آما أن آتاباته تحدت جفاف علم االجتماع الذى يعتمد على المناهج الدقيقة والذى 
حيث حاول أن يوضح دون آلل أن نظام التفاعل هو الجسر بين . يفتقر إلى المادة العيانية

وقدمت . ميكرو فى الحياة االجتماعية وفى علم االجتماعاالهتمامات الماآرو واالهتمامات ال
والتى نشرت فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع عام " (نظام التفاعل"مقالته األخيرة بعنوان 

ولعله من السابق ألوانه أن نقرر ما إذا آانت جل . ملخصًا ألفكاره الرئيسية )٥٥١()١٩٨٣
ناء حياته، سوف تظل مؤثرة على علم االجتماع فى أعماله، التى آانت قوية التأثير فى أث

انظر  )٥٥٢()١٩٨٠نظرة جوفمان الصادر عام : أنظر آتاب جيسون دايتون بعنوان. المستقبل
 . اإلطار؛ التحكم فى االنطباع: أيضًا

 Goldmann, Lucien       )١٩٧٠ - ١٩١٣(لوسيان  جولدمان،

وأحد أتباعه، فضًال  لوآاتشجورج وناقد أدبى بلجيكى، وهو تلميذ ل  مارآسىفيلسوف 



 

  

وهو معروف بتخصصه فى علم اجتماع األدب، خاصة . عن آونه اشتراآيًا ذا نزعة إنسانية
. ، وهى دراسة عن بسكال وراسين)٥٥٣()١٩٥٥الصادر عام (فى دراسته بعنوان اإلله الخفى 

 . ولقد أصبح فى أواخر أيامه ناقدًا مهمًا للبنيوية

 .Gouldner , Alvin, W         )١٩٨١ - ١٩٢٠(جولدنر، ألفن 

حظيت أعماله . عالم اجتماع أمريكى تحول إلى مثقف ناقد بجانب آونه عالم اجتماع 
المبكرة بمكانة هامة فى سياق اإلطار السوسيولوجى التقليدى، خاصة دراسته عن أنماط 

رحلة يتبنى ، ولكننا نجده حتى فى هذه الم)١٩٥٤الصادر عام (البيروقراطية الصناعية 
خرافة التحرر "آذلك آانت مقالته بعنوان . اتجاهًا نقديًا نحو المنحى الوظيفى المسيطر آنذاك

بمثابة تأويل خالفى ألعمال  )٥٥٤(١٩٦٤، والتى نشرت عام "من القيم فى علم االجتماع
ماآس فيبر، ذاهبًا إلى أن ماآس فيبر لم يعتقد بأن علم االجتماع قادر على تحقيق 

 . ، بالرغم من أن اسمه يرتبط على نحو خاطئ بهذا االفتراضضوعيةالمو

مدخل إلى أفالطون : انظر آتابه ( تأثر جولدنر منذ البداية بتراث الفكر األوربى، 
وآان أآثر أعماله . ثم قام هو نفسه فى النهاية باالستقرار فى أوربا )٥٥٥()١٩٦٧الصادر عام 

وقدم هذا الكتاب  )٥٥٦().١٩٧٠الصادر عام ( االجتماع الغربى  تأثيرًا آتابه األزمة القادمة لعلم
فقد ناهض جولدنر فيه الرأى . أطروحة أساسية وجوهرية لما يسمى بعلم االجتماع االنعكاسى

القائل بأن العلم بعامة، وعلم االجتماع بخاصة، يهتم بانتاج الحقائق الموضوعية، ذاهبًا إلى أن 
ف، وأن علم االجتماع يرتبط أوثق االرتباط بالسياق السياسى المعرفة ال تنفصل عن المعار

ومن ثم فإنه يصبح من المهم الوعى بهذا االرتباط . واالقتصادى االجتماعى الذى يوجد فيه
وآان الكتاب . وبدور علم االجتماع آجزء من الطريقة التى ننظر بها إلى أنفسنا وإلى مستقبلنا

لمسيطرة على علم االجتماع الحديث، ولكنه آرس الجزء ناقدًا لكل االتجاهات الرئيسية ا
 . الرئيسى منه لتقديم نقد منهجى للوظيفية البنائية البارسونزية

. أما األعمال الالحقة فلم يكن لها نفس التأثير، ولكنها عالجت موضوعات مشابهة
بطبيعة  وآان يصر على الحاجة إلى محاولة تقديم نقد نظرى آلى للثقافة الحديثة، واهتم

ولقد أدى نقده للمارآسية وللمثقفين إلى وجود تمييز بين أولئك الذين . المثقفين آطبقة جديدة
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ينتجون معرفة موضوعية عن المجتمع والتاريخ من ناحية، 

فهم والمفكرين النقديين اآلخرين األقل اهتمامًا بالمعرفة الموضوعية بالقياس إلى اهتمامهم ب
وفى هذا السياق ذهب . وتعاطف جولدنر بوضوح مع الفريق الثانى. التاريخ من أجل تغييره

ال يجب أن تؤخذ على أنها مجرد تزييف يستخدم لخدمة مصالح  اإليديولوجياجولدنر إلى أن 



 

  

فاإليديولوجيا تتطور من خالل : الجماعة المسيطرة، بالرغم من أن هذا هو الحال غالبًا
لكنها تكتسب انتشار أوسع وعمقا أآبر، ويمكن أن تصبح أيضا أداة للتغير المثقفين، و
جدل حول اإليديولوجيا والتكنولوجيا : ولقد عرض هذه األفكار فى آتابه. االجتماعى

: ، وآتابه بعنوان)٥٥٨()١٩٨٠الصادر عام(المارآسيتان : ، وآتابه)٥٥٧()١٩٧٦الصادر عام (
 . )٥٥٩()١٩٨٥الصادر عام (ضد التجزؤ 

 Ginsberg, Morris      )١٩٧٠ - ١٨٨٩(جنزبرج، موريس 

من أوائل علماء االجتماع فى بريطانيا، اشتهر أساسًا بتأثيره على أجيال ما بين الحربين و 
ما بعد الحرب الثانية من علماء االجتماع فى مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، وبنشره 

وتشتمل أعماله المنشورة على  )٥٦٠()١٩٣٤فى عام ( ع لعلم االجتما - فى وقت مبكر مدخًال 
، ووحدة "، وطبيعة المسئولية"فكرة التقدم"مقاالت ذات صبغة أخالقية فى موضوعات مثل 

مقاالت فى علم االجتماع والفلسفة : انظر آتابه ذا المجلدات الثالثة بعنوان(اإلنسانية 
 . )٥٦١()١٩٦١ حتى ١٩٤٧االجتماعية، الذى صدر فى الفترة من عام 

  

 Immanence  جوهرية، حلول، ذاتية

 . مذهب التعالى، الترانسندنتالية: انظر 

 Enclave  )اقتصادى أو اجتماعى( جيب 

لإلشارة إلى تلك األجزاء من  والتبعيةمصطلح يتم تداوله فى إطار نظريات التخلف 
ع لسيطرة وإدارة رأس التى تقوم على أساس اإلنتاج للتصدير، وتخض العالم الثالثاقتصاد 

ويعتقد أن الجيب يكون محدود الصلة قليل االرتباط باالقتصاد القومى، ومن . المال األجنبى
 . المحلى) االقتصادى ( ثم يكون ضعيف التأثير على النمو 

  Ghetto                الجيتو

تبط وير. منطقة تقع فى عمق الحضر تتميز بالترآز المكانى للظروف غير المواتية
 -السود فى أمريكا الشمالية على سبيل المثال  -معينة  بجماعات عرقيةالمصطلح فى الغالب 

دراسة  ويرثلويس وتعد دراسة . ن اليهود فى أوروباوآان يطلق فى االساس على سكان المد
، والتى ذهب فيها إلى أن الجيتو ال يمكن أن يفهم إال آظاهرة )فى هذا المجال(آالسيكية 
ة نفسية بجانب آونه ظاهرة إيكولوجية، طالما أنه ليس حقيقة فيزيقية، بقدر ما هو اجتماعي



 

  

ولقد شكل التحليل الذى قدمه  )٥٦٢().١٩٢٨انظر آتابه الجيتو الصادر عام (حالة عقلية 
المنشور   "الحضرية آأسلوب حياة"ويرث فى هذا المجال مقاله الكالسيكى الالحق بعنوان 

،ويجب أن يقرأ هذا المقال فى ضوء هذه )٥٦٣(١٩٣٨لعلم االجتماع عام فى المجلة األمريكية 
  .علم االجتماع الحضرى؛ الحضرية: انظر أيضًا. الخلفية النظرية األوسع

   Giddings, Franklin, H     )١٩٣١ - ١٨٥٥(فرانكلين  )*(جيدنجز
فى   نسرسبأحد علماء االجتماع األمريكيين األوائل طبق األفكار التطورية لهربرت 

انظر على (وبالرغم من أن آتبه تعد اليوم بالية وجاوزها العصر . تحليالت مقارنة وتاريخية
، وأسس علم االجتماع الصادر )٥٦٤(١٨٩٦الصادر عام ل  آتبه مبادئ علم االجتماع سبيل المثا

والدراسة العلمية  )٥٦٦(١٩٢٢؛ ودراسات فى نظرية المجتمع البشرى، عام )٥٦٥(١٨٩٨عام 
، إال أن أعماله تقدم صورة عن بعض الخصائص المميزة )٥٦٧()١٩٢٤لمجتمع البشرى، عام ل

للتيار العام لعلم االجتماع األمريكى، بما فى ذلك التأآيد على القياس الكمى واالهتمام بنظريات 
ولقد تميزت أعماله األولى بسيادة النزعة التطورية السيكولوجية؛ بينما تميزت . علماء النفس

عماله األخيرة بالتعاطف مع االتجاه الكمى والنزعة السلوآية التى آانت بمثابة أساس نهضت أ
 . فى أمريكا المحدثة الوضعيةعليه 

  Geddes, Sir Patrick    ) ١٩٣٢ - ١٨٥٤(جيديز، سير باتريك 

 .Conurbation )*(مفكر موسوعى استكتلندى، هو الذى صك مصطلح المجّمع الحضرى
اجتماعية علمية وبمنهجية وضع الخطة رى التخطيط الحضرى بخلفية ثوقد حاول أن ي

ولقد أثرت بعض أفكاره تأثيرًا بعيد المدى على . استنادًا إلى الدراسة المسحية والتحليل
 .نظرية التخطيط الحضرى وممارساته

 Neighbourhood     جيرة

                                           
فى نهاية القرن  االجتماعأرجو أن يميز القارئ هذا العالم عن أنتونى جيدنز أبرز علماء  )*(

  )المحرر(          .  ى الجنسيةالبريطان العشرين،
المجّمع الحضرى فى جوهره منطقة حضرية ضخمة تتكون من مدينة ميتروبوليتانية تتوسط ) *(

وهى ظاهرة ظلت حتى . مجموعة من المدن األصغر حجما أو األحياء أو االمتدادات الحضرية 
تظهر فى عدد من  منتصف القرن العشرين وقفا على بعض المدن فى أوربا وأمريكا، ولكنها بدأت

وتعد القاهرة الكبرى بأجزائها . بالد العالم الثالث التى شهدت منذ منتصف القرن نموا حضريا هائال 
أآتوبر والسالم  ٦مدينة القاهرة، ومدينة الجيزة، وشبرا الخيمة، والمدن الجديدة فى : الرئيسية 

انظر جيرالد بريز، . حضرىوالعاشر من رمضان وغيرها من الضواحى نموذجا واضحا للمجمع ال
مجتمع المدينة فى البالد النامية، ترجمة وتقديم وتعليق محمد الجوهرى، دار نهضة مصر، القاهرة، 

  )المحرر(          .١٩٧٢



 

  

 . المجتمع المحلى: انظر 

 Industrial Reserve Army الجيش االحتياطى الصناعى

مصطلح مشتق من آتابات آارل مارآس ليشير إلى ذلك القطاع األسوأ حاًلا من 
األولى هى تنظيم األجور والتحكم فيها من : ويؤدى هؤالء العمال وظيفتين. البروليتاريا

خالل التهديد المستتر بالعمالة المتاحة، والثانية توفير العمالة المطلوبة عند حدوث توسعات 
وآلما قل عدد الجيش االحتياطى هذا آلما ازدادت األجور، والعكس . فى اإلنتاج مفاجئة
وقد أثيرت فى السنوات األخيرة مناقشات واسعة حول دور النساء آجيش احتياطى . بالعكس
 .سوق العمل ؤتجز: انظر. صناعى

 Generation          الجيل

مجتمع الذين ولدوا فى نفس الجيل صورة من صور جماعات العمر، يتكون من أفراد ال
ولقد شهدت السنوات األخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتحليالت الجيلية التى تهتم بدراسة . الوقت تقريبًا

فى مقاله   مانهايمووصف آارل  . إسهام الجماعات العمرية الجديدة فى التغير االجتماعى 
يرى األفراد الذين ينتمون لنفس  آيف )٥٦٨()١٩٥٢المنشور عام "  (مشكلة األجيال: "المعنون 

ولذلك فإن الخبرات . الجيل العالم بطرق مختلفة أشد االختالف عن نظرائهم فى أجيال سابقة
وفى عمل أحدث . الفريدة التى تشترك فيها آل جماعة جيل تتيح الفرصة للتغير االجتماعى

لدر آيف أن الجيل الذى أوضح جلن إ )٥٦٩()١٩٧٤الصادر عام (بعنوان أطفال االنهيار العظيم 
ينشأ فى زمن ضيق اقتصادى يكّون وجهة نظر للعالم تختلف اختالفًا بعيدًا عن أولئك الذين 

ويستخدم مفهوم الجيل أيضا لإلشارة إلى الفترة التى تقع بين . نشأوا فى زمن ازدهار اقتصادى
جيال المتعاقبة حول ولقد اختلفت الدراسات التى أجريت عن تنشئة األ. جيل والجيل الذى يليه

درجة االستمرار أو االنقطاع فى القيم والسلوك، بالرغم من أن موضوع الصراع بين األجيال 
ومع ذلك فداخل آل جيل على حدة يمكن أن توجد آراء متصارعة حول . آان موضوعًا سائدًا

نى، الحقيقة، وذلك بسبب بعض الخصائص االجتماعية األخرى مثل النوع، واالنتماء اإلث
ومن القضايا األخرى ذات االهتمام قضية استمرارية الهويات الجيلية، . والطبقة االجتماعية

آالتساؤل على سبيل المثال عما يحدث للمشارآين فى حرآات احتجاج شبابية عندما يصلون 
إلى منتصف العمر؟ وبهذه الطريقة ترتبط البحوث حول مجرى الحياة والشيخوخة ارتباطًا 

 تحليل الفوج(طبقات العمر ومراتب العمر، وفوج : أيضا انظر. هتمام بدراسة األجيالوثيقًا باال
 .( 



 

  

 Gilman, Charlotte Perkins)   ١٩٣٥–١٨٦٠(جيلمان، شارلوت بيرآنز 

آانت شارلوت جيلمان آاتبة أمريكية نشرت عددًا هائًال من المؤلفات التى تنتمى لحقول 
تشمل علم االجتماع، واألدب، وعلم السياسة، وعلم  معرفية وفكرية متنوعة أشد التنوع،

ورق الحائط األصفر، الصادر عام : وقد ألفت أشهر أعمالها . االقتصاد، ودراسات المرأة 
ويمكن أن يعد هذا الكتاب . ١٨٨٥بعد شفائها من انهيار عصبى ألم بها عام  )١-٥٦٩(١٨٩٢

وإن آان يمكن أن يفسر . إلى منطقة الجنون تسجيًال ذاتيًا للعالج النفسى الذى تلقته ولعبورها
آوصف مجازى لوضع المرأة عمومًا، خاصة وضع المرأة المتزوجة فى  -فى نفس الوقت  -

أما أعمالها ذات التوجه السوسيولوجى األآثر تحديدًا . المجتمع الذى يخضع لنظام سلطة األب
هذا القهر يعوق نموها الفكرى فقد تناولت فيها مكانة المرأة المقهورة ثقافيًا، وآيف أن 

 . الكامل

فى مؤلفاتها المبكرة، ومثلها أيضا مثل   مارتينووتطرح جيلمان، شأنها شأن هاريت 
بعض النسويين المتطرفين المعاصرين لنا اليوم، تطرح نوعًا من المماثلة بين الموقف 

الجتماعية، فى الحتمية ا سبنسرورفضت نظرية هربرت . االجتماعى للمرأة ونظام الرق
مؤآدة أن البشر آائنات دينامية فاعلة ال تتحدد أفعالهم بالسمات الموروثة أو المنافسة الحادة 

وساندت نظرية ليستر . تحديدًا حتميًا، وإنما يمكنهم أن يخططوا مصيرهم ويتحكموا فيه
انى فرانك وارد فى المرآزية النسوية، وهى النظرية التى ترى أن المرأة هى النوع اإلنس

ومن هنا . مساعدين فقط فى عملية اإلخصاباألصلى والسائد، وأن الرجال ليسوا سوى 
، إذ أنها آانت تعتبر الجنس أساسًا للتقسيم االجتماعى للمارآسيةرفضت المبادئ األساسية 

أآثر جوهرية من الطبقة، زاعمة أن القمع االجتماعى للمرأة إنما هو نتيجة مباشرة للدور 
الذى يعوق إبداعها وقدرتها على التعبير ويقلل منها إلى  األمومةه، وهو دور الذى تنفرد ب

 . أدنى حد

وذهبت جيلمان إلى أنه يتعين إسناد مهمة رعاية األطفال إلى خبراء فى رعاية الطفل، آما 
. آانت ترى أن المؤسسات الحكومية القوية عنصر جوهرى لقيام مجتمع أآثر إنصافًا للمرأة

يضا أن تدبير شئون البيت تدبيرًا خاصًا بكل أسرة أمر يتسم بالقصور حتمًا، آما وآانت ترى أ
أنه ينطوى على تبذير وإهدار، ولذلك ذهبت إلى أن الوحدات المعيشية، واإلقتصاد بوجه عام، 
يمكن أن يكون أآثر إنتاجية وآفاءة إذا شارآت المرأة فى القوة العاملة، وتأسست مطابخ تعاونية 

 ٢١٧٣نشرت جيلمان حوالى . لطعام لعدد آبير من األفراد، وليس لكل أسرة بمفردهاإلعداد ا
: وآتاب البيت )٢- ٥٦٩(١٩١٥هيرالد، الذى صدر عام  - عدا ما سبق  - عمًال مكتوبًا، نذآر منها 



 

  

  .)٣- ٥٦٩(١٩٠٣إدارته وآثاره، ونشر عام 

 James , William        )١٩١٠- ١٨٤٢(جيمس، وليم 

ن فالسفة المدرسة البراجماتية، اشتهر على وجه الخصوص بفضل فيلسوف أمريكى م
والتفاعلية ، الوضعية الجديدةإسهاماته غير العادية فى التأثير تأثيرًا فعاًال على تطور 

. من خالل رؤيته المرتبطة بأن النتائج اإلمبيريقية ألى فكرة هى التى تصيغ معناها الرمزية
 . يةالبراجمات) الفلسفة: (انظر أيضا 



 

  

 



 

  

  )ح(حرف 
 Wants          حاجات

  .حاجة:  انظر  

 Social Needs    حاجات اجتماعية

  .فرض التكامل:  انظر  

 Need              حاجة

. الحاجة شئ يعد ضروريا، وبخاصة من أجل بقاء فرد أو تنظيم أو أى شئ آخر  
ا ويشيع استخدام المفهوم بدرجة آبيرة فى العلوم االجتماعية، مع الترآيز خاصة على م

وعادة ما تتم المقابلة بين الحاجات والرغبات، حيث تشير . يسمى بالحاجات اإلنسانية
الحاجات إلى تلك األشياء الضرورية، فى حين أن الرغبات تشير إلى تلك التى تشتهيها 

وحيث أن المفهوم يفترض أن الحاجات البد أن تشبع، فإنه عادة ما يستدعى فى لغة . النفس
السياسية، وبخاصة لتدعيم المطالبة باتخاذ إجراءات عملية ووضعها الخطاب والحوارات 

بالفقر والحرمان ويحتل المفهوم مكانة مرآزية فى المناقشات المتعلقة . موضع التنفيذ
ولعله مما اليدعو إلى . وهو المصطلح الذى يشير إلى إشباع الحاجات اإلنسانية - والرفاهية

وليس من العسير التوصل . حادةمحل خالفات  ما يكوناالستغراب أن تحديد الحاجات عادة 
مثل الحاجات الفيزيولوجية  -إلى اتفاق على قائمة للمتطلبات األساسية الالزمة للبقاء 

ومع ذلك، فإن تحديد المستويات الضرورية الحاسمة من . والمادية للطعام والنوم والمأوى
ك؛ فعلى الرغم من أن األآاديميين وصناع فضًال عن ذل. هذه المتطلبات يعد أمرًا أآثر عسرًا

القرار قد يتفقون على جوهر الحاجات اإلنسانية األساسية، فإن العديد منهم سيتنازعون فيما 
فسوف يرغب البعض أن . إذا آانت هذه الحاجات تغطى آافة الحاجات اإلنسانية األساسية

الحب والرعاية وإلى  يضّمن هذه الحاجات، حاجات نفسية واجتماعية مثل الحاجة إلى
آما ذهب . الرفاق، والحاجة  إلى فرص التعليم وهكذا دواليك، باعتبارها متطلبات عامة

وثمة خالف أيضًا . البعض أيضًا إلى القول بأن مثل هذه الحاجات يمكن أن ينظر إليها تدرجيًا
إذا آان  حول ما إذا آانت الحاجات يتعين تعريفها فى ضوء معايير مطلقة أم نسبية، وما

  .ينبغى أن تقّوم موضوعيًا أم ذاتيًا، ثم الخالف حول جدوى المفهوم ذاته بالفعل

وقد استخدم علماء االجتماع، وبخاصة أصحاب التوجه الوظيفى، مفهوم الحاجة فى   



 

  

فى  -على سبيل المثال  -بارسونز وقد أفاض تالكوت . دراسة آيفية أداء المجتمع لوظائفه
مثل  -أى األشياء الضرورية لبقاء المجتمع  -للنسق االجتماعى يفية شرح المتطلبات الوظ

وعلى ذات المنوال، يتحدث المارآسيون عن الحاجات . التأييد الدافعى المناسب للنسق ذاته
الرأسمالية مشيرين غالبًا إلى الحاجة إلى اإلنتاج وإعادة اإلنتاج والحاجة إلى إضفاء 

شيرون إلى صعوبة تحديد حاجات المجتمع بأى قدر من الدقة إال أن نقاد المفهوم ي. الشرعية
  .تدرج الحاجات: انظر أيضًا. الذى يسم مثل هذا الجهد التكرارىوإلى الطابع 

 Case          حالة

ففى دراسة لتقسيم . أى وحدة واحدة تختار للمالحظة أو التحليل بمعرفة الباحث  
يشمل ثمانين أسرة، تكون آل أسرة من هذه  -على سبيل المثال  -األعمال والمهام المنزلية 

آذلك فى مسح بالعينة يكون آل فرد من المبحوثين . األسر الثمانين عبارة عن حالة مستقلة
أما فى الدراسة التحليلية المقارنة بين أمم . الذين يتم سؤالهم أو مقابلتهم حالة متميزة

جداول التوافق حظ فى ونال. ومجتمعات، فإن األمة تكون فى هذا الظرف هى الحالة
=   n، آأن نقول إن  nأن إجمالى عدد الحاالت يرمز لها بحرف ن االنجليزى ) المرآبة(

١٣٥٠.  

 Work Situation حالة العمل، الحالة العملية

  .وضع طبقى: انظر  

 Employment Status الحالة العملية

سواء العمالة، جال يشير هذا المصطلح إلى المكانة القانونية للفرد وتصنيفه فى م  
ونالحظ فى الممارسة أن معظم تصنيفات الحالة العملية . آموظف أو آعامل لحسابه الخاص

تعمل على توسيع هذا التصنيف الثنائى البسيط وتحويله إلى تنميط اإلحصاءات الرسمية فى 
أشمل من شأنه أن يحدد آبار أصحاب األعمال، وصغار أصحاب األعمال، والعاملين 

م الخاص دون عاملين لديهم، والعاملين لدى األسرة بدون أجر فى مزرعة األسرة أو لحسابه
فى مشروع أسرى، والشرآاء فى عالقة شراآة محددة قانونا، والمتدربين والمشرفين، ثم 

  .المستخدمين العاديين

وبين العاملين الذين يبيعون المنظمين أما التمييز السوسيولوجى بين الرأسماليين أو   
فإنه غالبا ما يكون غائما وغير واضح فى معظم تصنيفات الحالة  عملهم المأجورة قو

العملية، إذ أن أصحاب العمل يصنفون وفقا لحالتهم القانونية الخاصة، آعاملين لحسابهم 



 

  

وإن آانت هناك بعض الدول التى تتجاهل الوضع القانونى مفضلة . داخل شرآاتهم الخاصة
وتتنوع الممارسات ألن هذا المفهوم ليس معّرفا بشكل . اقع بالفعلعليها ما هو قائم فى الو

  .سوق العملآامل من خالل اإلطار االقتصادى الذى يهيمن على إحصاءات 

 Determinism        حتمية

نزعة الرد الحيوى، مدرسة الثقافة والشخصية، الحتمية االقتصادية، : انظر مواد  
نظرية الوصم، البيولوجيا االجتماعية، الحتمية المذهب التاريخى، النزعة التاريخية، 

  .التكنولوجية

 Economic Determinism حتمية اقتصادية

موقف فلسفى ونظرى ارتبط فى الغالب بالتأآيد المارآسى على أن جذور الظواهر   
  .اإلنتاجعالقات  االجتماعية تكمن فى

الذى تنهض عليه  البناء التحتىتشكل  عالقات اإلنتاجأن مارآس ففى رأى آارل   
آما أن عالقات اإلنتاج هذه هى التى تقوم ببناء . القانونية والسياسيةالبناء الفوقى عناصر 

وتأسيس العالقات االجتماعية بين الطبقات، التى تنتج بدورها مختلف أشكال الوعى 
الحياة إن نمط إنتاج الحياة المادية هو الذى يحدد عمليات : "من هنا يقول مارآس. االجتماعى

مقدمة آتاب مارآس، مساهمة فى نقد ". (االجتماعية والسياسية والفكرية بصفة عامة
وآانت هذه الفروض ومثيالتها مصدرا إلثارة  )١()١٨٥٩االقتصاد السياسى، الصادر عام 

ففى أحد أطراف هذا الجدال . قدر آبير من الجدل حول طبيعة ودرجة الحتمية االقتصادية
فة أشكال الحياة االجتماعية، والسياسية، والثقافية يمكن تفسيرها من خالل يثار القول بأن آا

عالقات اإلنتاج، ومن ثم فإن الوعى االجتماعى للفرد غالبا ما يكون محتومًا بموقعه فى البناء 
غير أن مثل هذه النظرة تتحدى فكرة اإلرادة الحرة واالستقالل الفردى، ومن ثم . االقتصادى

فى مقابل ذلك هناك وجهة نظر بديلة ترى أن . ا للنقد من تلك الناحيةفقد أصبحت موضع
يمكن رؤيتها بوصفها مجرد عامل مؤثر على تطور البناء الفوقى، لذلك فهى  اإلنتاجعالقات 

ال تمثل سوى مؤشرات عامة تقيس بشكل فضفاض التوافق بين البناء الفوقى والوعى 
  .الفردى

على هذه النقاط مزيدا من الدقة  إنجلزدريك وفى أعقاب وفاة مارآس أضفى فر  
واإلحكام، فأوضح أن العالقات االقتصادية ال تتمتع بأى تأثير حتمى مستقل، وإنما اعتبر أنها 

وأصبحت عبارات إنجلز محورا لكثير من الجدل داخل المارآسية ". تأثيرا حاسما"تمارس 



 

  

وتمثل لب ذلك . هها غير المارآسيينذاتها، آما آانت مصدرًا لكثير من االنتقادات التى وج
النقد فى الرغبة فى التأآيد على قوة األفكار وقدرة وعى األفراد  المستقلين باعتبارها عوامل 

  .ألتوسيرلوى : انظر أيضا. مؤثرة فى التغير االجتماعى

 Technological Determinism الحتمية التكنولوجية

، ترى أن التطورىأو النمو التقدم نظرية فى  االجتماعى، تتسم بأنهاالتغير نظرية فى   
فى  -ويعد هذا األسلوب الفنى . األسلوب الفنى لإلنتاج يخضع لمنطق أو مسار خاص به

ولما آان واضحا أن . هو المحدد الرئيسى للنظم والعالقات االجتماعية -الواقع العملى 
إننا نجد أن أغلب تلك النظريات تفتقر إلى الصدق، ف -بمعناها الحرفى  -الحتمية التكنولوجية 

بين إدخال التكنولوجيا الجديدة، وظهور تأثيرها  هوة ثقافيةالحتمية تشير إلى وجود 
أو والمادية التاريخية، ويجب عدم الخلط بين الحتمية التكنولوجية . االجتماعى بشكل آامل
  .اعتبارهما شيئا واحدا

 Over - Determine, Over - Determination الحتمية الزائدة المتخصصة

لإلشارة إلى الحتميات المتعددة، ومن ثم  فرويدصك هذين المصطلحين سيجموند   
إلى : فى آتابه ألتوسيرثم استخدم المفهوم بعد ذلك بمعرفة لوى . التفسيرات المتعددة، لألحالم
د قابل وق. ، وذلك لإلشارة إلى العّلية التاريخية المتعددة)٢(١٩٦٦مارآس، الذى صدر عام 

وذهب بعد ذلك إلى القول . عن التناقض البسيطهيجل ألتوسير بين هذا التصور للعلية وفكرة 
  ".وحدة االنفجار: "بأن الثورات تحدث عندما تتضافر العوامل 

 Incarceration  )فى سجن أو مستشفى(الحجز 

تلفة العملية التى يكون بمقتضاها الفرد رهن االحتجاز داخل مؤسسات الحجز المخ  
السجن، أو مستشفى لألمراض العقلية، أو مرآز لألحداث المنحرفين، أو غيرها من : مثل

التخليص من : انظر أيضا. مؤسسات الرعاية المختلفة التى تعزل النزيل عن المجتمع األوسع
  ).التشكل النظامى(الحجز، اآتساب الطابع المؤسسى 

  Modernism       الحداثة

وسع انتشارا لوصف التغيرات الكاسحة التى وقعت، خاصة الحداثة هى المصطلح األ  
فى الفنون واآلداب، فى الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع عشر واشتعال الحرب 

ومع ذلك فال يوجد خط تاريخى يفصل فصال واضحا بين الحداثة وما قبلها، . العالمية الثانية



 

  

راد لوصف التغيرات التى تمت منذ نهاية أخذ يستخدم باضط ما بعد الحداثةومع أن مصطلح 
الحرب العالمية الثانية، إال أن هناك بعض المفكرين الذين يرون أن الحداثة ما زالت قائمة 
ومستمرة، آما يوجد آخرون يذهبون إلى القول بأن الحداثة أخذت فى األفول قبل الحرب 

ى روالن بارت الحداثة بأنها الفرنس السيميولوجياوقد عرف عالم . العالمية الثانية بكثير
عبارة عن تجميع الرؤى العالمية المستمدة من تطور الطبقات، والتكنولوجيا، وأساليب 
االتصال الجديدة التى آانت تؤلف مجتمعة قوة الدفع فى منتصف القرن التاسع عشر،  بينما 

ة فرصة تاريخية اعتبرت الروائية والكاتبة البريطانية فرجينيا ولف أن الحداثة آانت بمثاب
  .للتغيير فى العالقات اإلنسانية وفى الشخصية اإلنسانية

ومع أنه ال يوجد قدر آبير من االتفاق حول التاريخ المحدد لبداية الحداثة، وال حول   
بأنها آانت عبارة عن حرآة  -من ناحية األسلوب  -سماتها المميزة، إال أن الحداثة توصف 

، واالستعراض الفنى، وتشكك )تأمل الذات(نكفاء على الذات تجاه التجويد، والتأنق، واال
واحدا من نيتشه ويعد فريدريك . االنسان فى ذاته، وآرد فعل تجاه واقعية العصر الفيكتورى

، "إنه ال يوجد فنان يمكن أن يتحمل الواقع"أوائل الحداثيين بسبب الرأى الذى أعلنه وأآد فيه 
. ن يكون تحققه الذاتى، وأن الفن هو الذى يصنع الحياةودعوته إلى أن هدف الفن يتعين أ

من نواح  -وآانت تأآيداته على أهمية الفرد وعلى دراما وعى الفنان عظيمة التأثير واألهمية 
عن فرويد وبنفس تلك األهمية آانت آراء سيجموند . بالنسبة لتطور الحداثة -مختلفة 

  .حياة االنسانالالوعى، واألهمية التى عزاها إلى الجنس فى 

وإن بدرجات -عدة حرآات فنية وأدبية، آانت آلها  -عموما-وقد انبثقت من الحداثة   
عامل تقويض للقوى الواقعية والرومانسية، وقوة دفع نحو التجريد، ونذآر من تلك  -متفاوتة 

، )*(، والتكعيبية)*(، والتعبيرية)*(، وما بعد االنطباعية)*(االنطباعية: الحرآات الجديدة

                                           
أو التأثيرية حرآة ثورية حديثة فرنسية المنشأ، فى التصوير،  Impressionismاالنطباعية  )*(

بصره أو عقله إلى " انطباعات"والموسيقى، واألدب تقول بأن مهمة الفنان الحقيقية هى نقل 
 .لجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعىا
ما بعد االنطباعية مصطلح يشوبه شئ من اإلبهام، وآان يطلق على الحرآة الفنية التى آانت رد  )*(

أو العناية " الشكلى"وآانت تهدف إما إلى العودة إلى المفهوم . فعل لالنطباعية واالنطباعية المحدثة
 .الفائقة بالموضوع بحيث يغدو أآثر ذاتية

مذهب فى الفن يسعى ال إلى تصوير الحقيقة الموضوعية، بل إلى  Expressionismالتعبيرية  )*(
ولذلك تنزع تكويناته الفنية وأشكاله . تصوير المشاعر التى تثيرها األشياء واألحداث فى نفس الفنان

يقا بالحرآات الفنية وترتبط التعبيرية فى الفن المعاصر ارتباطا وث. التعبيرية نحو التهويل والمبالغة
 .األلمانية فى القرن العشرين



 

  

. والسيريالية )*(، والدادية)*(، والحرآة الدوامية)*(والرمزية، والتصويرية، )*(والمستقبلية
واتسمت الحداثة فى الموسيقى بالنزعة الالنغمية، وفى الشعر بالنظم الحر، وفى الرواية بتيار 

ة ولكن الحداثة لم تكن مجرد حرآة مرتبط. الوعى، على حين ارتبطت فى العمارة بالوظيفية
بالتغيرات  -وتأثرت  -وإنما آانت حرآة فكرية ثقافية شاملة أثرت . بالفنون وحدها

التكنولوجية والسياسية واإليديولوجية وما طرأ من ظواهر وتطورات فى آل تلك المجاالت 
نظرية أينشتين فى النسبية، : ونذآر من تلك التطورات والتغيرات.  خالل تلك الفترة

ايات االنتاج الضخم الكبير العدد للسيارات، وخاصة التطورات واآتشاف أشعة إآس، وبد
المدمرة فى دنيا األسلحة ومعدات الحرب خالل الحرب العالمية األولى، وهى آلها تطورات 
بلورت المالمح العامة لألزمة، والتفتت، واالنكفاء على الذات التى طالت جميع مجاالت 

  .أصداؤها تتردد حتى فى أواخر القرن العشرين الثقافة والمجتمع فى ذلك الوقت، ومازالت

                                                                                                           
هناك فى بادئ األمر التكعيبية التحليلية وبدأ هذا االتجاه سيزان حين أخذ  Cubismالتكعيبية  )*(

ثم عمد بيكاسو وبراك إلى إعادة صياغة . يجزئ األجسام إلى أشكال هندسية مكتملة ثم يعيد تجميعها
ويرى التكعيبيون ). التكعيبية الترآيبية(يال والرؤية الخاصة للفنان هذه األشكال معتمدين على الخ

عموما أن التصوير بأسلوب عصر النهضة الساآن ال يواآب حرآية العصر الحديث، ومن شأنه أن 
ولذلك يتجهون إلى استحداث مجال فراغى جديد تبدو فيه األشياء من . يؤدى إلى تزييف الحقائق
س الوقت، سواء آانت آاملة أم مجزأة، معتمة أم شفافة، آما اقتحمت زوايا رؤية متعددة فى نف

التكعيبية أعماق األشياء وأخذت تصورها آما لوآانت تتطلع إليها من الخارج، من تحته ومن فوقه 
 .ومن حوله

 ١٩١٠حرآة فى الفن والموسيقى واألدب نشأت فى إيطاليا حوالى عام  Futurismالمستقبلية  )*(
. عوة إلى اطراح التقاليد ومحاولة التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة لحياتنا المعاصرةوتميزت بالد

وآان أول مظاهر هذا االتجاه إقدام المصورين والمثالين على تصوير مكونات اآلالت باعتبارها أّس 
حرآة حتى انعقدت الصلة بين هذا االتجاه المستقبلى و ١٩٣٠وما إن آان عام . الحرآة والطاقة 
 .موسولينى الفاشية

مذهب شعرى حديث يدعو إلى التخلص من األوزان وإلى التعبير عن    Imagismالتصويرية  )*(
 .األفكار واالنفعاالت عن طريق الصور الواضحة العارية عن الغموض والرمزية

 .حرآة فنية تجريدية معاصرة Vorticismالحرآة الدوامية  )*(
فنى ينحو إلى إطراح القيم واألساليب الفنية المتعارف عليها، آان  اتجاه Dadaismالدادية  )*(

وأحست . مبعثه خيبة األمل التى عمت الرأى العام األوربى أثناء الحرب العالمية األولى وفى أعقابها
مجموعة من الفنانين بالسخط تجاه هذه الحضارة التى أثمرت آل تلك الفظائع والشرور، ودعوا إلى 

فهى حرآة عدمية، تنكر أن يكون للمبادئ الخلقية أى أساس موضوعى، . عصر جديد زوالها وبزوغ
وترى ضرورة هدم آل األحوال االجتماعية، وأن الهدم مرغوب لذاته، وبمعزل عن أى برنامج 

  .  إنشائى
معظم التعريفات السابقة منقولة عن ثروت عكاشة، المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية، الشرآة 

  )المحرر(     .١٩٩٩لونجمان، القاهرة،  -ية العالمية للنشرالمصر



 

  

 Life - Eventحدث مهم فى الحياة  

ويقصد به أى دورة العمر، أو تحليل تحليل تاريخ الحدث يتحدد هذا المفهوم  فى سياق   
تغير بارز له أهميته فى الظروف الديموجرافية، أو التعليمية، أو ظروف العمل، أو الظروف 

من . ظروف الشخص التى يمكن التعرف على تاريخ حدوثها بوضوحالصحية أو غيرها من 
هنا يمكن أن يتم تحليل التتابع الزمنى لتلك األحداث لتوفير معلومات عن العالقات المتبادلة 

  . بين أحداث الحياة المختلفة

الوصول إلى سن البلوغ،  : ويمكن أن تشتمل األحداث الرئيسية فى حياة الفرد على  
يالد أى طفل جديد، وموت شريك الحياة الزوجية، او موت أحد الوالدين، أو وموالزواج، 

إلى منطقة أخرى  والهجرةأحد اإلخوة، أو غيرهم من األشخاص المهمين فى حياة الفرد، 
. داخل البلد أو إلى بلد آخر، واإلصابة بمرض خطير، وبداية العجز البدنى بسبب الشيخوخة

آااللتحاق بوظيفة، أو بالعمل، اث الرئيسية تلك المتصلة وقد يضيف البعض إلى تلك األحد
استغناء عمله عنه أو البطالة، أو العودة إلى تحصيل المزيد من التعليم فى سن النضج، أو 

فاألحداث . وإن آان البعض قد يعدون تلك األحداث أحداثا ثانوية. تغير مكان العمل أو المهنة
واألنشطة التى األدوار زة فى حياة الشخص، وفى المهمة فى الحياة تمثل نقط تحول بار

يشجع على االضطالع بها، والجماعات التى يتفاعل معها، آما قد ترتبط بتغيرات فى 
  .االتجاهات والقيم

 GeteKeeping  )*()حرسة البوابة(الحراسة 

بعض األفراد أو الجماعات فى مواقع  للتنظيمات الرسميةيضع البناء التدريجى   
وهم بذلك . كنهم من أن يراقبوا الوصول إلى السلع أو الخدمات أو المعلوماتحساسة تم
ولقد درس علماء االجتماع هذه الظاهرة فى إطار . أآبر من سلطتهم الرسميةقوة يتملكون 

فى دراسة المدن أحد األمثلة على ذلك، وهو الحضرية ويقدم اتجاه اإلدارة . ظروف عديدة
ات فى الستينات والسبعينات ادعت جميعًا أن المدراء اسم أطلق على عدد من الدراس

يلعبون دورا ) مثل العاملين فى التخطيط الحضرى وموظفى اإلدارة المحلية(الحضريين  

                                           
، ثم ١٩٤٧انظر دراسة تاريخية مفصلة لمفهوم حارس البوابة الذى صاغه آورت ليفين فى عام  )*(

، وأخيرا D.M. Whiteدخول هذا المصطلح إلى بحوث االتصال الجماهيرى على يد دافيد وايت 
هذا المفهوم وطورته، انظر محمد الجوهرى وزمالؤه، علم بعض الدراسات الحديثة التى أفادت من 

وما  ٥٣، ص ص ١٩٩٠االجتماع ودراسة اإلعالم واالتصال، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 
 )المحرر(  .بعدها



 

  

اإلسكان، واألرض، وتصاريح (حيويا آحراس لمراقبة الحصول على الموارد الحضرية 
  ).الخ...البناء، 

 Social Mobilityحراك إجتماعى   

بين مواقع مختلفة  -األفراد عادة، وفى بعض األحيان جماعات بأآملها  -نتقال عملية ا  
ومن المألوف التمييز بين الحراك إلى أعلى . االجتماعى فى أى مجتمع للتدرجفى إطار نسق 

أى االنتقال إما إلى مرتبة أعلى أو أدنى فى سلم التميز، وآذا التمييز بين (والحراك إلى أسفل 
يشير (، أو الحراك المهنى )داخل نفس الجيل(جيال والحراك الجيلى الحراك بين األ

صطلح األول إلى الحراك انتقاال من وضع األسرة األصلية إلى الموقع الطبقى أو المكانة مال
الخاصة بالفرد ذاته، أما األخير فيشير إلى الحراك الذى يحدث للفرد خالل حياته العملية مثل 

من أهمها التفرقة  -وثمة تمييزات أخرى ). مقارنة بوظيفته الحاليةالوظيفة األولى للمبحوث 
  .تتسم بأنها ذات طابع أآثر استمرارية -بين الحراك البنائى وغير البنائى 

ولقد رآزت الدراسات االجتماعية جل اهتمامها على الحراك بين األجيال، وخاصة   
المكتسبة بالميراث ماعية أو الخصائص على دور اإلنجاز التعليمى مقارنًا بدور الخلفية االجت

عدد آبير من دراسات وعلى الرغم من توفر . جاز المهنىفى تفسير أنماط اإلن -آالعرق 
انظر على سبيل المثال آتاب (وطرق االلتحاق بها الصفوة الحالة حول تكوين جماعات 

، )٣()١٩٧٤ام ستانورث وجيدنز، جماعات الصفوة والقوة فى المجتمع البريطانى، الصادر ع
العينات الكبيرة الحجم، آما أن مسوح فإن األداة البحثية األآثر شيوعًا فى بحوث الحراك هى 

وقد تصدى بعض علماء االجتماع لدراسة الحراك . أآثر موضوعات المقارنة هى المهن
انظر مثال آتاب آيلبل، البحث التاريخى فى مجال (االجتماعى فى مجتمعات ما قبل الصناعة 

فضًال عن آخرين فيما يتعلق بالبلدان النامية  )٤()١٩٧٧لحراك االجتماعى، المنشور عام ا
انظر مؤلف بيتاى، الطائفة والطبقة والقوة، المنشور عام (المعاصرة مثل الهند 

على أن أغلب الدراسات قد تناولت بالبحث مجتمعات الغرب الصناعية الحديثة، )٥()١٩٦٥
  .الشيوعية سابقًا وبدرجة أقل دول شرق أوربا

وتعد دراسة الحراك االجتماعى قضية ذات جذور سوسيولوجية وطيدة ترجع إلى   
فى منتصف القرن التاسع عشر، وإلى ميل وجون ستيوارت مارآس آتابات آل من آارل 

وبيتريم ") دورة الصفوات"الذى طور نظرية (باريتو اإلسهامات األساسية لكل من فلفريدو 
  .ات القرن العشرينفى بداي سوروآين



 

  

وتتداخل األدبيات الواسعة فى الموضوع اآلن بطريقة ال فكاك منها مع المناقشات   
الواسعة حول قضايا التعليم، والنوع االجتماعى، والثقافة، والقوة، واألساليب اإلحصائية، 

  ).وغير ذلك من القضايا(ودور النظرية فى البحث االجتماعى 

ن نرجع العديد من الحوارات الكالسيكية فى علم االجتماع والواقع أنه من الممكن أ  
فعلى سبيل المثال آتب سوروآين فى مؤلفه . المعاصر إلى المعالجات المبكرة للحراك

إن قنوات التدوير الرأسى توجد فى : "يقول )٦()١٩٢٧الذى صدر عام (الحراك االجتماعى 
حتلها قنوات الدورة الدموية بالنسبة أى مجتمع متدرج، وهى ذات أهمية مماثلة لتلك التى ت

فى  الوظيفيةوفى أطروحة سابقة على ما سوف يعرف فيما بعد باسم النظرية ". للجسد
تعد " المصاعد"أو " الساللم"التدرج االجتماعى، ذهب سوروآين إلى القول بأن هذه 

ى عدم ضرورية للتوزيع الفعال للمواهب على المهن، وأن الفشل فى تحقيق ذلك يشجع عل
ومع ذلك، فإن سوروآين لم يذهب إلى القول بضرورة المكافأة الضخمة . الفعالية والالنظام

فى دفع األفراد إلى تلقى تدريب للحصول على المواقع ذات األهمية لألداء الوظيفى للمجتمع، 
آما ذهب إلى ذلك آل من آينجزلى ديفيز وويلبرت مور فى أعمالهما التى نشراها بعد عقدين 

بل إنه أآد على موقف أآثر إقناعا مؤداه أن . ن الزمان من نشر سوروآين لكتاباتهم
المرشحين لمثل هذه المواقع سيكونون قادرين على استغالل أدوارهم المهنية المهمة لكن 

ولقد آان سوروآين مهتما على وجه الخصوص بدور . يحققوا امتيازات مادية وغير مادية
وآما لوآان يتوقع االنتقادات . الناس على المواضع المهنية المختلفة النظم التعليمية فى توزيع

الراديكالية لعلم االجتماع التربوى الجديد فى السبعينيات، ذهب سوروآين إلى القول بأن 
؛ بمعنى أن "وآاالت لالختبار واالنتقاء والتوزيع"المدارس تعمل بصفة أساسية باعتبارها 

وال تقوم بتطوير قدرات سوق العمل، ال لمواقع بعينها فى دورها يقتصر على تأهيل األطف
  .آل فرد أو تشجيعهم على تطوير مواهبهم

وإزاء االتساع الهائل المحتمل لنطاق هذا الميدان، فلعله من المناسب ألغراض التعلم   
الذاتى أن ننظر إلى األدبيات المعاصرة حول الحراك االجتماعى باعتبارها تمثل نزاعًا بين 

روعين بحثيين مختلفين، حدد الحوار بينهما إطار المناقشات فى الموضوع ومازال يهيمن مش
فمن ناحية، يرى بعض الباحثين الحراك فى إطار . وحتى اليوم ١٩٤٥على ميدانه منذ عام 

تدرج هرمى اجتماعى، يمكن فى ظله ترتيب األفراد وفقًا لمستويات الدخل، أو اإلنجاز 
ومن ناحية أخرى، يضع آخرون الحراك فى . االقتصادية االجتماعيةالتعليمى، أو الهيبة 

إطار البناء الطبقى، بحيث يشير المفهوم إلى موقع اجتماعى يتحدد من خالل العالقات 



 

  

ولقد آان االتجاه األول التدريجى والذى نبع . السائدة فى أسواق العمل والوحدات اإلنتاجية
لسائد خالل الخمسينيات والستينيات حيث بلغ ذروته فى األساس من الواليات المتحدة هو ا

ولقد تم تحدى هذا االتجاه بصفة . فى دراسات الحراكإحراز المكانة فيما عرف باسم تراث 
متصاعدة خالل السبعينيات والثمانينيات من قبل الباحثين الذين تربوا فى ظل الكتابات 

  .األوربية فى التحليل الطبقى أو تأثروا بها

اتجاه إحراز المكانة أن مجال االهتمام األساسى لدراسات الحراك يكمن فى ويرى   
محاولة تحديد تلك الخصائص التى تسم األفراد الذين ينتهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة 

وتبحث هذه الدراسات تقليديًا فى مدى اقتران . بقدر أآبر من المواقع ذات الجاذبية األدنى
هنة لألفراد بمكانة أسرهم األصلية، عوضًا عن اقترانه بمتغيرات اإلنجاز المكانة المهنية الرا

وإحدى مميزات هذا االتجاه مقارنة باالتجاهات السابقة، التى . الفردى، مثل اإلنجاز التعليمى
آانت تعتمد على مقارنة مهنة األب بمهنة اإلبن من خالل الجداول المرآبة، هو أنه على 

فعلى سبيل . بين بعض العمليات التى آانت تربط ما بين األجيالاألقل قد فض االشتباك 
المثال، فحص الباحثون العالقة بين تأثيرات تعليم األب على اإلنجاز المهنى لألبناء 

ولقد أآدت . وأوضحوا أن هذه التأثيرات متميزة عن تأثيرات مهنة األب على ذات المتغير
ابطة األساسية بين الخلفية األسرية والنجاح معظم الدراسات على أن تعليم اإلبن هو الر

المهنى، ذاهبين إلى القول بأن حوالى نصف هذا االقتران بين المتغيرين يرجع إلى أثر 
التعليم، وأن األطفال الذين ينتمون إلى أسر أآثر حظوة يتميزون بأنهم ذوى إنجاز تعليمى 

حثون فيما بعد من مجال اهتمام ولقد وسع البا. أفضل من ذلك الخاص بنظرائهم من الفقراء
هذا الميدان البحثى بحيث تضمن بيانات عن الدخل، وانتهى معظمهم إلى القول بأن تأثير 
الخلفية األسرية على الدخول بالغ األهمية، ولكنه يعمل بطريقة غير مباشرة آلية من خالل 

  .اإلنجاز التعليمى والمهنى

تحليل ب اإلحصائى المعروف باسم ولقد استخدمت أغلب هذه الدراسات األسلو  
تميزت أغلبيتها باالنصياع الضمنى و). تحليل المساروعلى وجه الخصوص (االنحدار 

باعتبارها مجتمعات تشهد درجة متزايدة من للمجتمعات الصناعية للنموذج الليبرالى 
. وأنها مجتمعات مفتوحةالجدارة التجانس، وسيادة الطبقة الوسطى، وتنهض على نظام 

ولذلك، مالت عادة إلى القول بأن التحوالت البنائية فى االقتصادات الصناعية المتقدمة 
أآثر "قد خلق مساحة ) وبخاصة التوسع فى الوظائف اإلدارية والمهنية واإلدارية العليا(

، ومن ثم أفضى إلى زيادة فرص الحراك إلى أعلى لألفراد من ذوى "اتساعًا عند القمة



 

  

وقد دعمت حالة السيولة االجتماعية المتزايدة  هذه . الطبقة العاملة األصول النابعة من
بواسطة التحول التقدمى المتزايد من االستناد على معايير المكانة الموروثة إلى معايير 

وقد أفضى هذا التحول باتجاه االنتقاء . اإلنجاز آعوامل أآثر أهمية فى تحديد إحراز المكانة
رة المصحوب بسيادة درجة عالية من الحراك االجتماعى إلى تقويض استنادًا إلى نظام الجدا

ويعد مؤلف . احتماالت التشكل الطبقى، ومن ثم الصراع الطبقى فى المجتمعات الصناعية
بصفة  )٧( ١٩٦٧البناء المهنى األمريكى الصادر عام : بيتر بالو وأوتيس دانكن المعنون

  .راك المهنى فى إطار مدرسة إحراز المكانةعامة بمثابة النموذج اإلرشادى لدراسة الح

وأيًا ما آانت . دانكن عددا آبيرا من الدراسات التى استلهمته -وقد وجه نموذج بالو   
أوجه الشبه واالختالف بينها، فإنها نهضت جميعًا على االدعاء بأنه من الممكن ترتيب المهن 

جماع داخل المجتمع الواحد وبين فى إطار نظام متدرج للمكانات يلقى قدرًا آبيرًا من اإل
وقد صيغ هذا النظام التدرجى االجتماعى مفاهيميًا فى بعض . المجتمعات وبعضها البعض

فى حين استخدم فى دراسات أخرى بمعنى  .الهيبة المهنيةالدراسات بمعنى ضيق يشير إلى 
 .قتصاديةللمكانة االجتماعية االأآثر عمومية بحيث اشتمل على جوانب أآثر اتساعًا 

وعوضًا عن المنازعة فى تفاصيل التدرج الهرمى المهنى، سعى التحليل الطبقى فى علم 
االجتماع األوربى بشكل متزايد إلى تحدى االفتراضات األساسية لبرنامج بحوث إحراز 
المكانة، وعلى وجه التحديد القول بأنه يمكن النظر إلى الحراك االجتماعى على أفضل وجه 

  . ألة تدرج هرمى للنجاح المهنى بين أفراد يتنافسون فيما بينهمباعتباره مس

وينطلق تراث التحليل الطبقى من إدعاء مختلف مؤداه أن األفراد يولدون بانتماءات   
متمايزة، تميل عضويتها إلى االلتصاق بهم طوال حياتهم، آما أنها ذات تبعات  طبقية

ير، وأساليب الحياة وأنماط االرتباطات واضحة بالنسبة لفرص الحياة، والقيم، والمعاي
ويذهب أنصار هذا االتجاه إلى القول بأن مقاييس المكانة االجتماعية االقتصادية . االجتماعية

التى تحتل مكانة القلب فى اتجاه إحراز المكانة تعانى من العديد من نقاط الضعف المنهجية 
أنه نظرًا ألن هذه المقاييس تتكون من  وأآثر نقاط الضعف هذه أهمية، هى. التى لم يتم حلها

مؤشر مرآب من األحكام الشائعة حول الهيبة النسبية أو الوضع االجتماعى للمهن المختلفة، 
فإنها ترتب مهنا ذات مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى جانب بعضها البعض آما لو آان 

  .يةذات مستويات متماثلة فى مكانتها االجتماعية االقتصاد

فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يحصل العامل اليدوى الماهر على نفس درجة   
الهيبة التى يتمتع بها القائمون باألعمال الكتابية أو أصحاب المحال الذين يعملون لحسابهم، 



 

  

بعبارة . أو أن يتم وضع المشرفين اإلداريين فى مستوى واحد مع المزارعين والمدرسين
ت الترآيبية للمقياس عادة ما تحتوى على مجموعات مهنية تخضع لقوى أخرى، فإن الفئا
وتؤدى التغيرات القطاعية والتغيرات األخرى فى البناء المهنى، إلى جعل : بنائية مختلفة

بعض المهن تشهد نموًا واتساعا، فى حين تتعرض مهن أخرى لإلنكماش، فى الوقت الذى 
ويسهم هذا القدر من عدم التجانس فى تعقيد فهمنا . تترك مجموعة ثالثة من المهن على حالها

فمن المستحيل أن نفرق بطريقة مناسبة بين التأثيرات البنائية المتعددة على الحراك : للحراك
وبين تلك التى تنبع من عوامل أخرى، وبالتالى يكون من المستحيل أيضًا أن نعزل التأثيرات 

لتحصيل التعليمى أو أية عوامل أخرى عن التأثيرات التدرجية لعوامل مثل الخلفية األسرية وا
مثل التغيرات فى التقسيم المهنى للعمل، والنمو أو (األخرى ذات النوعية غير التدرجية 

  ).التدهورالصناعى أو القطاعى، والسياسات الحمائية الحكومية وغيرها

فى  ولقد هجر تراث التحليل الطبقى فى بحوث الحراك االجتماعى، الذى بدأ  
دانكن لقياس الهيبة المهنية سعيًا فى إثر فئات طبقية متمايزة  -السبعينيات، نموذج بالو 

وأآثر هذه . يشترك أعضاؤها فى مواقع متشابهة فى سوق العمل وفى الوحدات االنتاجية
الفئات الطبقية شيوعا فى االستخدام فى أوربا تلك التى صاغها جون جولدثورب فى دراسة 

رد حول الحراك خالل السبعينيات، حيث صاغ هيكال طبقيا يحاول تجميع جامعة أآسفو
" الموقف من العمل"و" الموقف من السوق"جماعات مهنية يشترك أعضاؤها فى ذات 

وهى نظرية فى الطبقات استمدها جولدثورب من عمله البحثى السابق مع ديفيد لوآوود (
النزعة البنائية "يات المتحدة، فقد لفتت أما فى الوال. حول العامل المترف خالل الستينيات

التى سادت فى السبعينيات انتباه عدد من دارسى الحراك االجتماعى إلى أهمية " الجديدة
تأثيرات سوق العمل على مسارات الحراك، وأفضت إلى ظهور عدد من المارآسيين الذين 

ن طوعوا األدوات الذي) من أمثال إريك أولين رايت(اعتمدوا أسلوب تحليل االنحدار 
المنهجية لكل من بالو ودانكن للموقف النظرى الذى يشير إلى أهمية الملكية، والسلطة، 

  .واالستقاللية الذاتية فى مواقع العمل

فقد ذهب المحللون . وقد أفضت هذه النظرية الجديدة إلى منهجيات ونتائج جديدة  
تناسب بشكل أفضل  الخطى للوغاريتمىللتحليل االطبقيون إلى القول بأن األساليب المنهجية 

ومن ثم فإنها ال تنهض على (تحليل بيانات الحراك، نظرًا ألنها ال تتطلب بيانات تراتبية 
حول التدرج الهرمى للمكانة من ناحية، وألنها تسمح للباحثين ) ادعاءات لم يتم التحقق منها

ل مرآبة ما بين األصول تزاوج فى جداوجداول للتوافق (بتحليل مصفوفة مقننة للحراك 



 

  

بما (بغرض تمييز المعدالت المطلقة أو الكلية للحراك ) الطبقية والغايات أو المقاصد الطبقية
عن التغيرات فى السيولة ) فى ذلك التغير فى الحراك الناجم عن التحوالت فى البناء المهنى

وعند تطبيق منظور التحليل  ).المعدالت النسبية(االجتماعية أو االنفتاح فى البناء فى حد ذاته 
الطبقى وباستخدام أسلوب النمذجة اللوغاريتمية الخطية على ذات البيانات الكبيرة الحجم التى 
استخدمتها بحوث إحراز المكانة، أشارت النتائج إلى أن االدعاءات الليبرالية السابقة التى 

الرغم من أن المستويات  فعلى. نهضت عليها دراسات المكانة آانت متفائلة بشكل غير مبرر
المطلقة للحراك فى أغلب المجتمعات الصناعية قد ازدادت بالفعل بشكل آبير خالل ثالثة 
أرباع القرن المنقضى، وذلك باالتساق مع النمو فى المهن الماهرة غير اليدوية، إال أن فرص 

ع الفرص المتاحة فاتسا. الحراك النسبى ظلت دون تغير يذآر إلى حد بعيد خالل الفترة ذاتها
على القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة فى الفرص المتاحة للوصول إليها، ذلك أن الزيادة 
النسبية فى الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات 

الطبقية للفرد، وآنتيجة لذلك، فقد ظل االقتران بين األصول . المواقع المتميزة فى المجتمع
والموقع الفعلى الذى ينتهى إليه ثابتًا بدرجة تدعو إلى الدهشة عبر األفواج المتعاقبة من 
المواليد، على الرغم من النمو االقتصادى واإلصالح التعليمى، والسياسات االجتماعية 

  .إلعادة توزيع الدخل

ين آخرين من باالشتراك مع باحث(وبحلول منتصف الثمانينيات صمم جولدثورب   
التحليل المقارن للحراك االجتماعى فى الدول "مشروعًا بحثيًا حول ) السويد وألمانيا

وقد أظهرت البيانات التى تمخض .  لدراسة هذه المشكلة دراسة مقارنة مدققة" الصناعية
عنها هذا المشروع أن صورة الحراك فى المجتمعات المتقدمة أآثر تعقيدًا مما توحى به 

. الليبرالية حول المجتمعات الصناعية أو التحليالت المارآسية للمجتمع الرأسمالى النظرية
وتذهب أآثر النتائج أهمية فى هذا الصدد إلى أنه عندما تم قياس الحراك فى صورة معدالت 
مطلقة، فإن قدر ونمط الحراك قد أظهرا قدرا من آبيرًا من التباين عبر المجتمعات 

تظهر درجة آبيرة من التشابه ) أو أنماط السيولة(ت النسبية للحراكالمدروسة؛ وأن المعدال
عبر المجتمعات، وأن التغيرات فى السيولة االجتماعية عبر الزمن تتخذ نمطًا متذبذبا ال يتخذ 

باختصار، يمكن القول بأنه ليس . اتجاها محددا، ولكنها ال تظهر دالئل على الزيادة المطردة
تحلل طويل األمد فى البناء الطبقى، وال زيادة فى السيولة وبالتالى هناك ما يشير إلى وجود 

  .يمكن القول ضمنا أنه ليس هناك توجه متزايد نحو الجدارة

وينازع آل من هذين البرنامجين البحثيين فى مصداقية النتائج األساسية التى يتوصل   



 

  

قشات حادة حول قضايا وتمتلئ الدوريات العلمية المهتمة بالقضية بمنا. إليها آل منهما
وأحيانًا ما تؤدى هذه المناقشات إلى إيقاع غير المتخصصين فى الحيرة . النظرية والمنهج

عبارة عن "ولقد وصف أحد المراقبين المتشككين هذا المجال البحثى بأنه : وإرباآهم
فى حين ذهب آخرون إلى القول، ". مجموعة من األساليب اإلحصائية التى تبحث عن مشكلة

 -وألسباب مختلفة، بأن الحوار حول الحراك االجتماعى ما زال يثير القضايا األساسية للعلم 
فقد أشار أنصار النزعة النسوية على سبيل المثال إلى واقع أن أغلب . آكل -علم االجتماع 

دراسات الحراك تنهض على عينات من الذآور فقط، وقد أثار هذا مناقشات واسعة حول 
، طبيعة ما يطلق عليه األسر العابرة )الفرد أو األسرة(مة لتحليالت الحراك الوحدة المالئ

حيث يشغل الزوجان البالغان من آاسبى األجور مواقع طبقية مختلفة ويطور آل (للطبقات 
المهنى وفقًا للنوع على تقسيم العمل ، واآلثار المترتبة على )منهما مسارًا مختلفًا لحراآه

العثور على أفضل عرض لهذه المناقشات وغيرها من المناقشات  ويمكن. دراسات الحراك
  .)٨(١٩٨١الحراك االجتماعى، المنشور عام : ذات العالقة بالموضوع فى آتاب أنتونى هيث

ومع ذلك، فإن معظم الخالف فى هذا الميدان يغلب عليه الطابع البالغ التخصص ذى   
دور أقدم موضوعات الجدل حول إمكانية وت. الطبيعة الفنية أآثر من آونه خالفًا نظريًا

ولقد حاول بعض علماء االجتماع فى . التفرقة بين المصادر البنائية وغير البنائية للحراك
وبين الحراك الدورى أو ) أو الصافى(دراساتهم المبكرة أن يميزوا بين الحراك البنائى 

من قبل بنية الجدول ذاته  ، حيث يشير أول المفهومين إلى آمية الحراك المتطلبة)التبادل(
واقع أنه إذا ما آانت اإلجماليات الفرعية تظهر أن توزيع األبناء واآلباء ثابتة، فإن (

االختالفات بينهم تعنى أن بعض المستجيبين البد وأن يتوزعوا على الخاليا غير القطرية فى 
قدر  -اء الجدول ذاته نتيجة لبن-وتمثل نسبة المبحوثين الذين مروا بتجربة الحراك ). الجدول

أما الحراك الدورى فقد عرف آنذاك ببساطة على أنه الفارق بين . الحراك البنائى فى المجتمع
إجمالى عدد المبحوثين الذين مروا فعال بتجربة الحراك وأولئك الذين يعدون وفقا للتعريف 

ال أداة إحصائية غير ومع ذلك فإن آال من هذين المفهومين ليس إ. أنهم يشهدون حراآًا بنائيًا
ذات مضمون واقعى واضح، ومن ثم فإن هذه التفرقة المصطنعة إلى حد ما بين الحراك 
. البنائى والدورى قد فتحت الطريق للخالف حول مفهومى معدالت الحراك المطلق والنسبى

ففى أى جدولة لبيانات أصول الحراك ومقاصده، سيكون مجموع األعمدة والصفوف الفرعية 
مختلفًا، مفضيًا إلى حالة من ) زيع اآلباء بالمقارنة مع توزيع األبناء على سبيل المثالآتو(

مثلما هى الحال على سبيل المثال (الالتماثل الناجم جزئيًا عن التغيرات فى البناء المهنى ذاته 
ويسمح استخدام األساليب ). فى حالة التغيرات القطاعية من النوع المشار إليه آنفًا



 

  

بحساب فرص الحراك النسبية التى تتيح ) نسبة الفرقالمستندة إلى (اريتمية الخطية اللوغ
. ذلك الجزء من الحراك الكلى الناتج عن التغيرات فى التوزيعات الفرعية للجدول) استبعاد(

ويصر العديد من الباحثين المتخصصين فى دراسة الطبقات على أن هذا األسلوب المنهجى 
بين الحراك الناتج عن التغيرات فى شكل البناء  -بشكل دال واضح  - يسمح لذلك بالتفرقة

وبالمقابل، يؤآد النقادعلى أن . الطبقى وذلك الذى يعكس التغيرات فى درجة انفتاح المجتمع
مفهوم الحراك النسبى ليس أقل تضليًال من مفهومى الحراك البنائى والدورى، نظرًا ألنه 

ك االجتماعى ناتجا عن التحوالت القطاعية وحدها أم ال، وبغض النظر عما إذا آان الحرا
فإن الحراك المطلق أو الكلى أمر حقيقى واقع، حيث ال يمر المبحوثون بتجربة الظاهرة 

آما يمثل هذا فى جانب منه موضوعًا ". لفرص الحراك النسبى"الالتاريخية والالسياقية 
لطبقى، ومن ثم فإنه يمثل حتما حوارا للخالف حول العالقة بين الحراك المهنى والحراك ا
 وآذلكمعامل بينينى، : انظر أيضًا. حول جوهر تعريف مصطلح الطبقة االجتماعية ذاته

  . المادة التالية

 Contest and Sponsored Mobility الحراك بالنضال والحراك الميسر

اك ففى ظل الحر. نمطان بديالن للصعود االجتماعى الجيلى عن طريق التعليم  
داخل إطار أساسى من القواعد مدى واسع من السياسات أو الطرق  -بالنضال يتاح لألفراد 

وفى . التى يستطيعون انتهاجها من أجل الحصول على المؤهالت المرتبطة بالمكانة العالية
. ظل الحراك الميسر تكون البدائل فى حدودها الدنيا، وتتحكم فيها إحدى جماعات الصفوة

ألنه يتضن منافسة مفتوحة، وفيه يؤخر االختيار مساواة، راك بالنضال أآثر لذلك يعد الح
أما فى النمط الثانى فيتم اختيار المرشحين للحراك بصورة مبكرة . إلى أطول فترة ممكنة

، أو ممثليها، وذلك فى الوقت الذى يتم فيها الصفوةبواسطة جماعة "للصعود السريع"
لى رالف تيند فى اقتراح هذه التفرقة بين نوعى الحراك فى ويرجع الفضل إ. استبعاد اآلخرين

بداية الستينيات، وهو الذى طرح رأيا مختلفًا عليه، مؤداه أن الحراك بالنضال هو النمط 
السائد فى الواليات المتحدة، فى مقابل سيطرة الحراك الميسر فى بريطانيا، وبعض 

  .انغالق: انظر أيضا. المجتمعات األوربية األخرى

 Structural Mobility الحراك البنائى

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Exchange Mobility حراك تبادلى



 

  

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Intergenerational Mobility حراك جيلى

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Circulation Mobility حراك دورى 

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Career Mobility حراك السلك المهنى

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Net Mobility الحراك الصافى

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Non - Structural Mobility حراك غير بنائى

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Intragenerational Mobility حراك فى نفس الجيل

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Absolute Mobility الحراك المطلق

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Occupational Mobility حراك مهنى

ولكن المقصود به هو حرآة . االجتماعى الحراكآثيرا ما يشار إليه خطأ باسم   
الجماعة المهنية نفسها، أو حرآة فرد معين مشتغل بمهنة من المهن، أو الخلوات المهنية 

وتعد دراسات . الطبقى للفضاء االجتماعى من خالل نظام التدرج) المواقع المهنية الخالية(
الهندوسى نموذجا للنوع األول، أما عالقة األب واإلبن فى مجال اإلنجاز الطوائف نظام 

لسالسل الخلوات فى : المهنى فتمثل النوع الثانى، فى حين تقدم لنا دراسة هاريسون وايت
  .الوظائف الكهنوتية مثاال للنوع الثالث

على أساس  للمهن) تراتبا(ذا بعد واحد أو تدريجا  قياساات وتفترض أغلب الدراس  
حيث يستخدم هذا التدريج أو التراتب بعد ذلك أساسا للحكم على مكانتها، هيبة آل مهنة أو 



 

  

إلى فقدان الهيبة المهنية، بينما يعنى " إلى أسفل"وهكذا يشير الحراك . الحراك الذى يحدث
ومن األمور المهمة التى يتعين االنتباه إليها التمييز بين . زيادة تلك الهيبة" إلى أعلى"الحراك 

أو الحراك  -، والحراك بين األجيال )مثل أنماط المسار المهنى(الحراك داخل الجيل الواحد 
أو اإلنجاز فى التحول بين األب  -أو الطبقات المغلقة  -مثل حراك أبناء الطوائف ( -الجيلى 
دراسات القومية اآلن التى تسترشد بالدراسات الكالسيكية التى وقد أخذت عديد من ال). واالبن

خاصة األوالد (أخذت تتناول ارتقاء مكانة األبناء  -أجريت فى الواليات المتحدة وأوربا 
عن مكانة آبائهم األصلية، وترمز لها تلك الدراسات بجدول عالقة التحول بين األب ) الذآور
الهدف الذى بلغة المسار المهنى لألبناء بالنظر إلى  ويوضح لنا مثل هذا الجدول. واالبن

آما يمكن أن يدلنا على العكس، وأعنى األصول المهنية . أوضاع آبائهم فى مجال مهنى معين
ويمثل تحليل مثل هذا الجدول لب آثير . آلباء األبناء الذين يشغلون اليوم مستوى مهنيا معينا

وإن آانت النماذج البنائية، التى تربط بين الشبكة من الدراسات التقليدية للحراك المهنى، 
المعقدة لالعتماد بين المتغيرات التى تؤثر على اإلنجاز واالرتقاء المهنى، هى التى تمثل 

  .إحراز المكانة: انظر أيضا. اآلن الشكل المفضل للتحليل فى هذا الميدان

 Sponsored Mobility الحراك الميسر

  .والحراك الميسر) بالجهد(الحراك بالنضال : انظر  

 Relative Mobility الحراك النسبى 

  .الحراك االجتماعى: انظر  

 Total War      الحرب الشاملة

الحديث، يتضمن التعبئة القصوى المجتمع الصناعى شكل من أشكال الحرب يتسم به   
نطوى فى لكافة الموارد االجتماعية واالقتصادية لبلد معين الستخدامها فى صراع مسلح، ي

من هنا تختلف الحرب . العادة على تعريض السكان المدنيين واقتصاد البالد لهجمات العدو
الشاملة عن الحرب اإلقليمية أو الحرب المحلية، وآذلك عن الحرب النووية، وبطبيعة الحال 

دراسة فى النظرية : انظر حول الموضوع آتاب شو، جدل الحرب(عن الحرب التقليدية 
  )٩().١٩٨٨للحرب الشاملة والسالم، وهو صادر عام  االجتماعية

 Guerrilla    حرب العصابات

، وهو ينطبق عالميًا على الحرب المحدودة أو غير ”الحرب الصغيرة“مصطلح أسبانى يعنى 



 

  

النظامية، التى تستخدم ما يتاح لها من مزايا اجتماعية وسياسية وجغرافية ضد قوى متفوقة 
فقد تطورت حرب العصابات آحرآة  الفالحين،بط بمقاومة من قبل وغالبا ما ترت. تقليديًا

، على أساس )١٩٤٥(ثورية مضادة لالستعمار فى فترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
ولقد أضفى . نظريات لحرب العصابات التى خاضها آل من ماوتسى تونج وتشى جيفارا

  .ت قد حققت قدرًا من النجاح العملىالكثيرون على الفكرة طابعا رومانسيا وإن آان

 Social Movements حرآات اجتماعية

) أو مقاومة تغيير(هى جهود منظمة يبذلها عدد من الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير   
سان وأول من استخدم مفهوم الحرآات االجتماعية هو . جانب أساسى أو أآثر فى المجتمع

شر لوصف حرآات التمرد االجتمـاعى التى ظهرت فى فرنسا أواخر القرن الثامن ع سيمون
واليوم يستخــدم . هناك وفى مناطق أخــرى، والتى مثلت قوى سياسية معارضة للوضع القائم

المفهوم عادة لإلشارة إلى الجماعات والتنظيمات التى تقع خارج الخط األساسى للنظام 
 Newوتفصيـًال  NSMوف التى يشار إليها اختصارا اآلن بالحر(والحرآات . السياسى

Social Movements  ( الحرآات االجتماعية الجديدة أصبحت فى العقود األخيرة من القرن
ويهتم علماء االجتماع عادة بدراسة أصول . العشرين مصدرا متزايد األهمية للتغير السياسى

على هذه الحرآات، ومصادر تجنيدها باألعضاء الجدد، وأبعادها التنظيمية، وتأثيرها 
  .المجتمع

فالحرآات  .السلوك الجمعىويجب أن نميز بين الحرآات االجتماعية وبين   
االجتماعية تكون هادفة ومنظمة، فى حين يكون السلوك الجمعى ارتجاليا وغير محدد 

ومن أمثلة الحرآات االجتماعية الحرآات التى تدعم الحقوق المدنية أو حقوق . الهدف
، وأصحاب النزعة النقابية، وأنصار )ممارسى الجنسية المثلية(االنسان، وحقوق اللواطيين 

أما أمثلة السلوك الجمعى فمنها المظاهرات أو الشغب، . البيئة، وأصحاب النزعة النسوية
والولع أو الهوس بالموضة وبعض السلوآيات الجماعية المخبولة، وحاالت الذعر المفاجئة 

رط بفرد أو أفكار وبنية معينة، واالنتشار أو الهروب الجماعى، وحاالت اإلعجاب المف
وتعد الحرآات االجتماعية أحد . السريع لإلشاعات وحاالت الوصم أو االنخداع الجماعية

المعاصرة، وقد تكون من المحفزات على  للديموقراطياتالعناصر أو الخصائص األساسية 
  .الديموقراطية والتغير فى المجتمعات الديكتاتورية

جتماعية أهداف خاصة، وتنظيمات رسمية، ودرجة ما من وللحرآات اال  
ولكنها قد تنفذ بعمق . االستمرارية، وهى تعمل خارج القنوات السياسية المعتادة فى المجتمع



 

  

وقد تكون الحرآات االجتماعية ذات . جماعات مصالحإلى دوائر القوة السياسية باعتبارها 
، أو واسعة النطاق مثل العمل )*(ى الماريواناأهداف محدودة النطاق آالمطالبة بإباحة تعاط

. وقد تكون تلك الحرآات ثورية أو إصالحية. النظام الرأسمالى العالمى سيطرةعلى تحطيم 
من المواطنين من أجل تغيير الوضع القائم جميعا فى أنها تنظيم نشط لجماعة ولكنها تتفق 

قد تعمل ) ل حرآة السالم مثًالمث(وتحت شعار حرآة اجتماعية معينة . بطريقة أو بأخرى
عدة تنظيمات فردية لحرآات اجتماعية بطرق مستقلة نسبيًا، قد تسبب أحيانا غموضا 

  .وصراعا داخل الحرآة نفسها

ومن التصنيفات المبكرة ألنواع الحرآات االجتماعية ذلك التصنيف الذى قدمه دافيد   
حيث يصنف الحرآات )١٠()١٩٦٦العقيدة البيوتية عند النافاهو، الصادر عام : إبيرل

وآمية ) األفراد أم المجتمع آكل(وضع التغيير المستهدف : االجتماعية من خالل بعدين هما
النمط : واألنماط األربعة المشتقة من هذا التصنيف هى). جزئيا أم آليا(التغير المستهدفة 

ى يهدف إلى ، والنمط الذReformative، والنمط االصالحى Transformativeالتحويلى 
وهذه الحرآات حسب . Alternative، والنمط التبديلى Redemptiveاإلنقاذ والتحرير 

ومنها الحرآات التى (الحرآات التى تهدف إلى إعادة صياغة آاملة للمجتمع : ترتيبها هى 
، وتلك التى تحاول إصالح جوانب محدودة من النظام القائم )الحرآات اإلحيائيةيطلق عليها 

، ثم الحرآات التى تسعى إلى أن تستنقذ )لجماعات الداعية إلى حظر األسلحة النوويةمثل ا(
وأخيرا تلك ) آما فى حالة العديد من الجماعات الدينية الطائفية(أعضاءها من حياة فاسدة، 

ومنها حرآة التخليص من (الحرآات التى تستهدف تغيير خواص محددة فى أعضائها 
المجتمع، ) بعض أو آل أجزاء(والثانى يهدفان بهذا إلى تغيير  والنمطان األول). اإلدمان

  .بينما يهدف النمطان الثالث والرابع إلى تغيير سلوآيات أعضائها فقط

ولما آانت هذه الحرآات تتجسد بشكل ال يخفى على العيان، وتمثل تحديا للخط العام   
وتنظر إحدى المدارس . اعللمجتمع، فإن ذلك يجعلها موضع اهتمام آبير من علماء االجتم

الفكرية فى علم االجتماع للحرآات االجتماعية على أنها حالة خاصة من السلوك الجمعى، 
  .مؤآدة على خصائصها التعبيرية والالعقالنية

من هم : وهناك العديد من الدراسات التى رآزت على اإلجابات على السؤال القائل  
ذا يشارآون؟ وهنا نالحظ أيضا أن هذا االتجاه المشارآون فى الحرآات االجتماعية، ولما

                                           
 )المحرر. (نوع من المخدرات المحظورة) *(



 

  

 -فى هذه الحرآات على نحو ما نجد ) المرضية(يرآز اهتمامه على العناصر الباثولوجية 
، وعند )١١()١٩٥١الصادر (المؤمن الحقيقى : عند إريك هوفر فى آتابه -على سبيل المثال 

  . )١٢()١٩٥٠ادر عام الص(الشخصية التسلطية، : تيودور أدورنو وزمالئه فى آتاب

والتى نشأ معظمها من  -) التى ال تستخدم العنف(وأدت موجة الحرآات السلمية   
إلى ظهور تيار أآثر ايجابية من  -الطبقة المتوسطة خالل عقدى الستينيات والسبعينيات 

آما زاد توجيه االهتمام نحو الكشف عن الظروف الموضوعية والذاتية . البحث والتحليل
مثل سيمور مارتن  -وقد ألقى العديد من المنظرين . طة بأنشطة الحرآات االجتماعيةالمرتب

أما المارآسيون . اللوم على الظروف االغترابية فى المجتمع الجماهيرى -ليبست 
والمارآسيون المحدثون فقد ذهبوا إلى أن بعض األشكال الجديدة من التقسيمات الطبقية 

بينما أآد آخرون . اب الكامنة وراء قيام الحرآات االجتماعيةوالصراعات الطبقية تمثل األسب
وزيادة التطلعات آأسباب تفسر انضمام المواطنين لتلك  الحرمان النسبىعلى تأثير 
وقامت دراسات أخرى بتتبع مراحل  تطور الحرآات االجتماعية، منذ بدء . الحرآات

اآتمال تنظيمها آحرآات  ظهورها فى صور شكاوى أو تعبيرات عن عدم االرتياح وحتى
نظرية القيمة المضافة مثاال آالسيكيا على هذا : وال تزال نظرية نيل سملسر عن . اجتماعية
وفى رأيه أن هناك . )١٣()١٩٦٣نظرية السلوك الجمعى، الصادر عام : انظر مؤلفه(االتجاه 

ق النتائج ستة محددات متتابعة تحكم تطور الحرآات االجتماعية، آل منها يضيق من نطا
وهى الظروف االجتماعية (األوضاع البنائية المهيئة : وهذه المحددات هى. المحتملة التالية له

ثم الخاصية البنائية أو األسلوب البنائى ) العامة الضرورية لحدوث الحرآات االجتماعية
اد عام ثم نمو وانتشار اعتق) اإلحساس بالظلم أو غياب العدالة أو الشعور بالضيق أو السخط(
ثم العوامل ) آاإليديولوجيا التى تقدم حلوال تصورية للمشكالت التى يستشعرها الناس(

من خالل اعتناقهم دينا (ثم تعبئة المشارآين للفعل ) أحداث تنبه إلى أفعال أو تطلقها(المعجلة 
 وفى فترة السبعينيات، توفرت شواهد أآثر. ، وأخيرا ممارسة الضبط االجتماعى)جديدا مثال

انظر آتاب (تفصيال على ديناميات الحرآات االجتماعية من خالل التحليالت متعددة األبعاد 
  .)١٤()١٩٧٠لماذا يتمرد الناس أو يتظاهرون؟، الصادر عام : جير

مؤخرا  )١٥()١٩٨٥البحث االجتماعى، الصادر عام : فى آتابه(وقد ميز جين آوهين   
وتعد مجموعة نظريات . ير الحرآات االجتماعيةتمييزا حاسما بين اتجاهين مختلفين فى تفس

الوعى "أآثر تأثيرا فى أمريكا الشمالية، فى حين تنتشر مجموعة نظريات " تعبئة الموارد"
فى (أما األولى فتتضح عند ماير زولد وجون ماآارثى . فى أوربا الغربية" بالهوية أو الذاتية



 

  

حيث تتم مناقشة الحرآات )١٦()١٩٧٩ام ديناميات الحرآات االجتماعية، الصادر ع: آتابهما
االجتماعية آتنظيمات، مع الترآيز بصفة خاصة على حاجة هذه التنظيمات إلى تعبئة 

وتبحث هذه النظريات فى نطاق الموارد التى يجب على الجماعات تعبئتها، وتدرس . الموارد
فعال التى قد تتخذها الطرق التى من خاللها يتم توزيع هذه الموارد، وتأخذ فى اعتبارها األ

عند أصحاب هذا االتجاه مدى " موارد"ويتخذ مصطلح .  السلطات لتقليص هذه الموارد
واسعا من المعانى يشمل الموارد االقتصادية واإليديولوجيات، ولغة الخطاب المستخدم، 

وينظر أصحاب هذا االتجاه إلى عوامل مثل القيادة، وشبكات االتصال، والقدر . والرموز
تاح من األموال والوقت والنشاط التجارى أو العالقات السياسية باعتبارها عوامل حيوية الم

أما اتجاه الوعى بالهوية أو الذات فهو . فى تفسير نمو ونجاح الحرآات االجتماعية أو فشلها
على النقيض من ذلك، إذ يرى أن الحرآات االجتماعية تمثل نمطا خاصا من الصراع 

وهكذا فإن . ع فى مكانة القلب من المجتمع الحديث والتغير االجتماعىاالجتماعى الذى يق
يجب أن  -طبقا لما يراه عالم االجتماع الفرنسى آالن تورين  -مفهوم الحرآة االجتماعية 

عودة الفاعل، الصادر عام : انظر آتابه(يكون من صميم  اهتمامات علم االجتماع 
ت االجتماعية إنما تمثل الجماعات األساسية فى ويرى هذا االتجاه أن الحرآا. )١٧()١٩٨٨

آما هو الحال فى الحرآات النسائية والحرآة (السياسات االجتماعية الجديدة أو الحديثة 
وال تكتفى طريقة تورين باعتبار . وأنها تعد مصادر للهويات السياسية الجديدة) اإليكولوجية

د المواطنين، وإنما يطالب علماء الحرآات االجتماعية واحدة من أهم أشكال الفعل عن
وبينما . االجتماع أن يلتحموا بهذا الفعل، وأال يكتفوا فقط بدراسته وإنما يشجعون عليه أيضا

اقتنع عدد قليل من علماء االجتماع األمريكيين البريطانيين باتباع آراء تورين هذه فى هذا 
لحرآات االجتماعية تضمن المجال الحساس، فإن معظم ما جاء بدراسات علم االجتماع ل

  .للتنظيمات والعمليات السياسيةتحليالت موضوعية 

 New Social Movements الحرآات االجتماعية الجديدة

  .المادة السابقة: انظر  

 Urban Social Movements الحرآات االجتماعية الحضرية

، أو المطالبة هى تنظيمات يكونها سكان المدينة لالحتجاج على بعض التغيرات التى طرأت
وقد استخدم هذا . بإحداث بعض التغيرات فى البيئة الحضرية وفى الخدمات الحضرية

المصطلح فى األصل بمعنى محدود بواسطة مانويل آاستلز لإلشارة إلى تلك الحرآات 
الحرآات : انظر آذلك. الحضرية التى أسهمت فى إحداث تغير اجتماعى ثورى واسع النطاق



 

  

  .االجتماعية

 Millenarianism آات اإلحيائيةالحر

مصطلح يستخدم لإلشارة إلى تلك الحرآات الدينية التى تتنبأ بحلول األلفية والنهاية   
العنيفة المفاجئة للعالم آما نعرفه، أو بتعبير ذى صبغة رسمية، تتوقع خالصا جماعيا آليا 

، والمذهب )*(المسيحيةاألخوة : ومن أمثلة هذه الحرآات. ا العالموشامًال وشيك الحدوث لهذ
المورمونى، وحرآة عودة المسيح فى اليوم السابع، ورجال المملكة الخامسة، وحرآة رقصة 

وآما يتضح من األمثلة المذآورة تعكس هذه . الشبح لهنود أمريكا الشمالية، وشهود يهوه
ارها الحرآات تمايزا من حيث درجة الفعالية المتوقعة بين أعضائها، ومدى إمكانية اعتب
  .حرآات إنقاذ دينى أو ذات طابع آاريزمى، وآذلك من حيث البناء التنظيمى للحرآة آكل

واإلسالم،  المسيحيةوتوجد هذه الحرآات اإلحيائية فى آافة األديان بما فى ذلك   
ولذلك، فإن الحرآات اإلحيائية . ولكنها يمكن أن تنشأ أيضا خارج نطاق الديانات المنظمة

ومع ذلك، فإنها عادة ما تنطوى على ثورات غاضبة، ورفض . كاًال متعددةيمكن أن تتخذ أش
وعادة . للوضع القائم، واالفتراض بأن األلفية القادمة سوف تشهد تأسيس نظام اجتماعى جديد

وتنشأ هذه الحرآات غالبا فى ظل . والعدل المساواةما ينهض هذا المجتمع الجديد على 
وليس . القائمت خطيرة بالنسبة للنظام السياسى ات تداعيااالستعمار ويمكن لها أن تكون ذ

هناك سوى فرصة ضئيلة للحلول الوسطى التوفيقية فى إطار هذه الحرآات، ذلك أن أتباع 
فقد عرف عنهم، على سبيل المثال، مواجهتهم لبنادق . حرآات اإلحياء ال يهابون الموت

والغالب أن . شك االنتهاء على أية حالالجيوش، وينبع ذلك من اعتقادهم بأن األلفية على و
تتخذ معتقدات هذه الحرآات موقفا مضادا من االنجاب، وتحرم العالقات الجنسية، وزراعة 

وهناك دائما توتر فى إطار حرآات . المحاصيل، استنادا إلى أنه لن يكون هناك عام قادم
، وأخرى تنص على اإلحياء ينبع من وجود رسالة دنيوية مختلفة غير ذات محتوى واقعى

ومن المؤآد أن األلفية ال تأتى، األمر الذى . عودة المقدس لممارسة السياسة والحكم بالعدل
وهى إما أن تختفى من الوجود، أو يتم انقاذ جزء من رسالتها . يفضى إلى إنهيار الحرآة

  .واستدماجه، على نحو ما حدث فى المسيحية

اء الحديثة هى تلك المعروفة باسم طوائف وأفضل النماذج المعروفة لحرآات اإلحي  

                                           
)*( Christadelphianism ة المسيح إلى األرض طائفة مسيحية تنكر عقيدة التثليث وتتوقع عود

 )المحرر. (مرة أخرى



 

  

وعادة ما تعتقد هذه الطوائف بأن األجداد أو األبطال . الكارجو الموجودة فى ميالنيزيا
الثقافيين فى طريق عودتهم إلى هذا العالم، مستقلين سفينة سحرية لكى يخلقوا نظاما سرمديا 

وسوف تعود أيضا شحنة من السلع المادية الثمينة إلى مالآها . بواسطة األوربيين تمت إعاقته
الحقيقيين الميالنيزيين، وهو ما سيفضى إلى عصر من السعادة والرخاء الشامل، حيث سيتم 

وهناك فيض من التفسيرات حول . تحرير الشعوب المستعمرة من هيمنة الرجل األبيض
الصادر عام (سوف ينطلق النفير : هب بيتر ورسلى فى آتابهويذ. أسباب نشوء هذه الحرآات

إلى القول بأن طوائف الكارجو الميالنيزية ليست حرآات مجنونة غير رشيدة،  )١٨()١٩٥٧
 اإلمبرياليةفهذه الحرآات تعارض . االستعمارولكنها نتاج لإلحباطات التى تسبب فيها 

وتنبع هذه القوة . تفسير قوة المستعمرينمعارضة جذرية وتستخدم المثل الدينية فى محاولة 
الموجهة ) الكارجو(الروحية من قدرة األوربيين البيض على أن يعترضوا سبيل الثروات 

وتنشأ حرآات اإلحياء آملجأ أخير للتعامل مع هذه القوة االستعمارية . إلى السكان المحليين
فسيرات البديلة تلك التى طورها وتشمل الت. عندما تفشل المقاومة السياسية فى التعامل معها

، والذى يذهب فيه إلى أن )١٩("مامبو"بعنوان  ١٩٦٠آينيلم بوريدج فى آتابه المنشور عام 
طوائف الكارجو تعبر عن جوانب أخالقية وانفعالية أساسية فى المجتمع الميالنيزى، وبيتر 

، والذى يقدم )٢٠()١٩٦٤الصادر عام (الطريق ينتمى إلى الكارجو : لورنس صاحب آتاب
تفسيرا بنائيا تاريخيًا يؤآد فيه على عدم التوافق ما بين المعايير الغربية والميالنيزية للمعاملة 

  .والتبادل

ويمكن القول بشكل أآثر عمومية، أن النظريات العديدة حول الحرآات اإلحيائية آكل   
ترى هذه الحرآات النسبى، وهى تلك التى  الحرمانتنطوى على تفسيرات فى ضوء مفاهيم 

متجذرة فى الضغوط المقترنة بالتغير االجتماعى السريع، فى حين تؤآد نظريات أخرى على 
ويمكن للقارئ أن يجد . األنومى العزلة االجتماعية، والتصدع وفقدان المعايير المميز لموقف

لفية على عينة ممثلة لمثل هذه التفسيرات فى الكتاب الذى حررته سلفيا تراب، األحالم باأل
  .)٢١(١٩٦٢مستوى الممارسة، والمنشور عام 

 Nativistic Movements  )لحماية الثقافة القومية(الحرآات األهلية 

  .الديانات الجديدة، الحرآات الدينية الجديدة، حرآة إنقاذ دينى: انظر  

 Revitalization Movement حرآة إحيائية

  .حرآة انقاذ دينى، الديانات الجديدة: انظر  



 

  

 Reformative Movement حرآات إصالحية 

  .الحرآات االجتماعية: انظر  

 Messianic Movement حرآة إنقاذ دينى

الذى تعود أصوله إلى " المسيح المنتظر"اشتق هذا المصطلح من المفهوم الدينى   
، الذى أرسل إلى البشرية )المحرر -على سبيل التكريس " (الممسوح بالزيت"الكلمة العبرية 

وقد نظرت الكنيسة المسيحية فى عصورها المبكرة . يبدأ عصرا جديدا ويؤسس مملكة اهللال
ويستخدم المصطلح فى إطار علم االجتماع الدينى بصورة ". المخلص"إلى يسوع باعتباره 

وترقب وصول  تنهض على فكرة توقع حرآة اجتماعية أآثر عمومية لإلشارة إلى أى 
ولذلك فإن حرآة اإلنقاذ . لناس من البؤس الذى يعيشون فيهالمسيح المنتظر، الذى سيخلص ا

معتقدات هذه الحرآات على آما تنطوى  بالحرمان،عادة ما تقترن العالم الثالث الدينى فى 
فضال عن ذلك فإن حرآات اإلنقاذ الدينى عادة ما تستند إلى مرآب . األمل فى عالم أفضل

حيث تمتزج األطروحات المسيحية . ان المحليينمن أنساق المعتقدات المسيحية وديانات السك
  .حول الخالص برؤى السكان المحليين للعالم

وثمة حوار واسع فى علم االجتماع حول ما إذا آانت معتقدات حرآات اإلنقاذ غير   
ويذهب بعض األنثروبولوجيين إلى القول بأن حرآات اإلنقاذ الدينى تعد بمثابة . رشيدة

فى . بدو فى نظر السكان المحليين مستعصيا على السيطرة وغير رشيداستجابة رشيدة لعالم ي
حين يعتبرها أصحاب المنظور المارآسى نتاجا الغتراب السكان المحليين، الذين تحطمت 

حرآة إحيائية، : انظر أيضا. حياتهم االجتماعية على يد استعمار الجنس األبيض وقهره لهم
  .الديانات الجديدة

 Alternative Movement حرآة بديلة

  .الحرآات االجتماعية: انظر  

 Ecopopulism الحرآة البيئية الجماهيرية

يطلق هذا المصطلح أحيانا على حرآة معاصرة تدعو إلى العدالة البيئية أو العدالة مع   
خاصة فى الواليات (البيئة، آما يطلق أيضاعلى الحرآة التى تبلورت خالل الثمانينيات 

صفوفها آالف الجمعيات المحلية التى أصبحت بمثابة قاعدة آبيرة  وحشدت فى) المتحدة
استطاعت أن تغطى أمريكا على المستوى القومى من أجل محاربة أساليب التخلص غير 



 

  

المالئمة من المخلفات الضارة للبيئة، واستخدام المبيدات، وغيرها من المواد السامة المدمرة 
 -، وذلك ألن آلمة موز تجمع )أى الموز(ها اسم بنانا ويطلق مناوئو هذه الحرآة علي. للبيئة

طالق إلى جوار أى شئ التبن شيئا على اال: الحروف األولى لكلمات هذه الجملة -بالصدفة 
  .)*(فى أى مكان

 Redemptive Movement حرآة تحرير 

  .الحرآات االجتماعية: انظر  

 Organizational Design Movement حرآة التصميم التنظيمى

، "علم النفس التنظيمى"، أو "مدرسة العالقات اإلنسانية الجديدة"تعرف أيضا باسم   
وتضم هذه الحرآة مجموعة من الكتاب الذين حظيت آتاباتهم بتأثير واسع فى معاهد دراسة 

وآان من أبرز . علوم اإلدارة فى الواليات المتحدة وفى أوربا خالل ستينيات القرن العشرين
الجانب اإلنسانى : انظر آتابه(تصميم التنظيمى دوجالس ماك جريجور منظرى حرآة ال

أنماط : "انظر مقاله(، ورينسيس ليكرت )٢٢()١٩٦٠للمشروع االقتصادى، الذى صدر عام 
اإلدارة والدافعية، : المعنون) محرران(المنشورة فى آتاب فروم وديش " جديدة من اإلدارة

فهم السلوك اإلنسانى فى “: فى مقاله(وآريس أرجيريس  )٢٣()١٩٧٠الصادر عام 
النظرية الحديثة فى التنظيمات، عام ): محرر(المنشور فى آتاب هير " التنظيمات
والشئ المشترك بين أولئك الكتاب اقتناعهم بأن التنظيمات الرسمية التقليدية  )٢٤()١٩٥٩

ألولئك الذين قاموا  )االرتدادية(تجسد االفتراضات السيكلوجية ) البناء الرسمى: انظر مادة(
بتصميمها، وأن تلك التنظيمات آثيرا ما تتسبب فى احداث آالم نفسية لألفراد الذين يعملون 

 -وقد بنت آل من تلك األفكار . فيها، وأنه آان من الممكن تصميم أبنية تنظيمية أفضل حاال
تحقيق وقد أآد ماك جريجور على أهمية  .ماسلوعلى نظريات أبراهام  -بشكل فضفاض 

ودعا ليكرت إلى إعادة صياغة بناء السلطة التدرجى داخل التنظيمات بحيث . العامل لذاته
وهاجم أرجيريس مشاعر االعتمادية . تتحول إلى حلقات من الجماعات المترابطة المتعاونة

واإلحباط التى تخلقها قيود القيادة المتحكمة، ودعا بدال منها إلى تلك النوعية من التصميمات 
وقد أصبحت مثل تلك األفكار أحد العناصر . عند المستخدمينتحقيق الذات لمهنية التى تيسر ا

التى ظهرت فيما بعد، هذا على الرغم  حرآة دراسة نوعية حياة العملالرئيسية فى تغذية 
من أن الجانب األآبر من الشواهد اإلمبيريقية التى اعتمدت عليها حرآة التصميم التنظيمى 

                                           
(*) BANANA = Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything. 



 

  

، آما اعتمدت تلك البحوث على فرضية غير ممحصة مؤداها  أن إحباط مشكوك فيها
الذى وضعه ماسلو من شأنه أن يؤدى إلى  للحاجاتالحاجات العليا فى الترتيب التدرجى 

توليد اهتمام بالمال وحرص عليه لدى العاملين، وهو اهتمام يكون بطبيعته قصير النظر 
  .ومدمرا للتنظيم

 Transformative Movement  )تحويل(حرآة تغيير جذرى 

  .الحرآات االجتماعية: انظر  

 Quality of Work Life Movement (QWL) حرآة دراسة نوعية حياة العمل

من الدارسين األآاديميين،  -غير وثيقة  -آانت تلك الحرآة فى بداية أمرها تمثل شبكة   
لك الحرآة خالل ثم ازدهرت ت. لم يزد عددهم عن بضع عشرة فى أوائل السبعينيات

الثمانينيات ونمت، بحيث أصبحت تجمعا دوليا يضم عددا من مسئولى النقابات العمالية، 
وآانت القضية األساسية التى . ومديرى شئون األفراد، والعلماء االجتماعيين بصفة عامة

يجتمعون حولها أنه يتعين إعادة تصميم مهام العمل بحيث تستطيع أن تحقق رضاء العامل 
من هنا يقال إن أصحاب حرآة دراسة نوعية حياة . لق االنسجام والتناغم فى مكان العملوتخ

العمل قد نهلوا من التيارات الفكرية التى آانت تحبذ تلك األمور وتدعو إليها مثل 
ومشارآة العمال فى تصميم مهام العمل، وفكرة جماعات العمل الديموقراطية الصناعية، 
وهناك أيضا من يرى أن ظاهرة دراسة . ن إشراف منتظم عليهاالمستقلة التى تعمل بدو

أما المتشككين فيها  .لحرآة العالقات اإلنسانيةنوعية حياة العمل ليست سوى صورة مطورة 
من جانب اإلدارة للتدليل ) جديدة تضاف إلى حيل سابقة(فيرون أنها ال تزيد عن آونها حيلة 
  .حرآة التصميم التنظيمى: انظر أيضا. قدميةعلى أن اإلدارة فى هذا الموقع إدارة ت

  Human Relations Movement حرآة العالقات اإلنسانية

مدرسة فى علم االجتماع الصناعى ظهرت فى الواليات المتحدة قبل الحرب العالمية   
وتضم حرآة العالقات . الثانية، وانتشر تأثيرها إلى بريطانيا لفترة قصيرة فيما بعد الحرب

تراثا أآاديميا متنوعا فى مستواه ) HRوغالبًا ما يشار إليها اختصارا بالحرفين (نية اإلنسا
ولقد استمدث . بجانب مجموعة من الوصفات للمارسات اإلدارية التى يفترض أن تبنى عليها

التى أجريت فى شيكاغو  هوثورن) أو دراسات(تجارب األفكار فى آال المكونين سندها من 
يات  وحتى أوائل األربعينيات، تحت رعاية شرآة ويسترن اليكتريك، منذ منتصف العشرين

  .وباالتصال بمدرسة هارفارد إلدارة األعمال



 

  

إلى فهم األسباب  -على المستوى األآاديمى  -وتسعى حرآة العالقات اإلنسانية   
أو حتى حالة والصراع الصناعى، النقابى، والنضال المتعلقة بعدم رضا العمال عن العمل، 

  .الالمعيارية داخل المجتمع المحلى آكل وتقديم حلول لهذه المشكالت

وألن حرآة العالقات اإلنسانية وعلم االجتماع الصناعى ظال يمثالن فى الحقيقة شيئا   
واحدا لفترة معينة، فقد ظل علم االجتماع الصناعى حتى عهد قريب يدرس العوامل داخل 

منظرو العالقات اإلنسانية بالرغبة فى التقليل من  ومع ذلك فقد اشتهر. المصنع بشكل مستقل
أهمية دور الدوافع االقتصادية حتى داخل مكان العمل ذاته، والتأآيد فى مقابل ذلك على 

فالمشاعر وما ينحدر منها من معايير لجماعة . منطق المشاعر الذى يحكم سلوك العمال
 البناء الرسمىهداف ومواصفات العمل تخلق بناء غير رسمى داخل أى تنظيم يتقاطع مع أ

  .للتنظيم، والذى يتم إمالؤه من خالل المنطق المقابل وهو منطق اإلدارة الذى يهتم بالكفاءة

فاألفكار الساذجة التى . ويحتوى هذا التحليل العام على مدى واسع من االختالفات  
، دورآايم، ميل وإ باريتووالتى تأسست على فهم فج لنظريات فلفريدو مايو، قدمها إلتون 

شاعت آقضايا نظرية رئيسية للحرآة، وهى تؤآد أن المجتمعات الصناعية التى تقوم على 
على ) خطأ(نظام السوق تعانى من نقص فى التعاطف والمشاعر الجمعية والتى ّوصفها مايو 

فالعمال يحاولون أن يعوضوا عن هذا بالحصول على قدر من . أنها ضرب من الالمعيارية
ولكن األبنية الرسمية ونظم دفع األجر التى أقيمت تحت . االجتماعى فى مكان العملالرضا 
فشلت فى أن تحقق هذه الحاجة، مع ظهور مقاومة لإلشراف وألهداف االدارة العلمية شعار 

  .اإلنتاجية

ولقد اعتمد تحليل مايو على تفسير نتائج دراسات هوثورن والتى لم تتسق آلية مع   
وهو  )٢٥()١٩٤٩الصادر عام (جر وديكسون مؤلفا آتاب اإلدراة والعامل دراسات روثلسبر

ولقد تحدى آتاب عديدون مدى تطابق التفسير . التقرير الرئيسى عن تجارب هوثورن ذاتها
  . الذى قدمه هذان الباحثان مع النتائج الفعلية للتقرير

روحة الكاتبين بأن ومما قاله هؤالء النقاد على وجه الخصوص أن النتائج ال تؤيد أط  
. العمال يولون لإلثابات االجتماعية فى العمل اهتماما أآبر مما يولونه لإلثابات االقتصادية

فى أنه يعد أوًال وثيقة تاريخية  -اليوم  -وتكمن األهمية األساسية لكتاب اإلدارة والعامل 
االجتماعية لدراسة واالقتصادية التى تقدمها العلوم السلوآية توضح رد الفعل ضد المناحى 

آما أنه يعد ثانيا بمثابة تحذير من المزالق المنهجية التى تنتظر الباحث . العامل الصناعى
ومن أشهر هذه . الميدانى غير الحذر، خاصة ذلك الذى يجرى بحوثه فى مجال الصناعة



 

  

المزالق ما سمى بتأثير هوثورن، ويقصد به أن تؤدى عملية إجراء البحث إلى ردود فعل 
  .لدى المبحوثين، ثم تسجل تلك اآلثار بوصفها نتائج خاصة بالواقع االجتماعى لمجتمع البحث

التى أجراها لويد  اإلثنوجرافيةويمكن أن نلمس دقة منهجية أآبر فى الدراسات   
فقد طور هؤالء الباحثون جميعا . وميلفل دالتون، ودونالد روى، ووليام فوت وايتوارنر، 

فقد أجرى وارنر دراسة آالسيكية على أحد . تجاه العالقات اإلنسانيةتعديالت معينة فى ا
اإلضرابات الكبرى، الذى اشتعل بسبب تقليص العمالة وفقدان المهارة الذى ظهر من جراء 

أما . التدهور الصناعى والكساد بين قوة العمل التى آانت حتى قيام اإلضراب ساآنة هادئة
ًا باستخدام المالحظة بالمشارآة التى أوضحت آيف أن دالتون وروى فقد أجريا بحثا مؤثر

ولقد أوضح بحث روى . هذه الطريقة يمكن أن تكشف عن سلوك جماعات العمل الصناعى
على وجه الخصوص أن تعامل العمال مع مخططات حوافز األجور يعد تعامًال رشيدًا، طالما 

أما دراسات . يلة المدىأن ما يحصلون عليه من مخصصات يتم فى ضوء توقعات الدخل طو
وايت فقد آانت األولى التى اعترفت بتأثير التكنولوجيا وتنظيم العمل على السلوك الصناعى 

  .واإلشباع الوظيفى

فغالبا ما اعترف . ولم يجر من األعمال السابقة بحياد علمى آامل إال النذر اليسير  
صول إلى أساليب إدارية ناجعة آتاب العالقات اإلنسانية صراحة أنهم آانوا يسعون إلى الو

ولقد حظى هذا الجانب باهتمام فائق فى مرحلة معينة من تطور . لزيادة إنتاجية العامل
انطالقا  -" سوسيولوجيا البقرة"البحث، األمر الذى جعل البعض يطلق على هذا المنحى اسم 

نحو  اإلدارةت لقد ٌدفع. من القول بأن البقر الراضى هو الذى يعطى أآبر قدر من الحليب
ولقد آان مايو ينظر إلى . إثراء خبرتها بالعمل من خالل توسيع فهمها لمشكالت العمال

اإلرشاد العالجى على أنه أحد الوسائل األساسية لتعديل النزعة العدائية للعمال تجاه الخطط 
. رآزىاالدراية؛ أما الكتاب اآلخرون فكانوا يرون أن الدواء الناجح يكمن فى اإلشراف الم

وازداد ميل الذين يعملون داخل ذلك الميدان من ميادين البحث بعد ذلك إلى تقديم وصفات 
لطرق المشارآة فى اإلدارة أو االشراف الذاتى أى إشراف العمال على أنفسهم بأنفسهم، 

وإلضفاء الطابع اإلنسانى على الديموقراطية الصناعية وذلك من أجل إشاعة قدر من 
  ). ة داخل المصانعخاص(ظروف العمل 

ومع ذلك، فلم يرفض أى آاتب داخل حرآة العالقات اإلنسانية فكرة أن اإلدارة تشكل   
ولذلك وجهت . صفوة علمية مشروعة أو جماعة دائمة لتحقيق الضبط الفعال لقوة العمل

االنتقادات فى نهاية األمر إلى األساليب اإلدارية النابعة من العالقات اإلنسانية بوصفها 



 

  

: أساليب للتالعب والسيطرة، وأنها مثال آالسيكى للضبط اإلدارى أطلق عليه أحد الكتاب
حرآة ويعتقد بعض المراقبين لنظرية االدارة أن . اإلدارة عن طريق االستقالل المسئول

التى ظهرت منذ عهد قريب ليست سوى إنبعاث من حرآة العالقات  نوعية حياة العمل
 الطابع اليابانى  باآتسابل نفس الشئ على ذبول ما سمى ويمكن أن يقا.  اإلنسانية

Japanization  والحقيقة أن حلقات . فى الثمانينياتالفوردية أو األساليب اإلدارية لما بعد
النوعية اليابانية هى تطوير لوصفات حرآة العالقات اإلنسانية تم إدخالها إلى الشرآات 

الحرب العالمية الثانية، وتطورت هناك على نحو أنجح  اليابانية من الواليات المتحدة فيما بعد
  .من البلد األصلى الذى ظهرت فيه

فى  -أو باألحرى تحليالن ممتازان  -ويوجد تحليل ممتاز لمنحى العالقات اإلنسانية   
صدرت األولى عام (الطبعتين المنفصلتين لكتاب ميشيل روز بعنوان السلوك الصناعى 

   )٥٩٥()١٩٨٨والثانية عام  - ١٩٧٥

 Labour Movement الحرآات العمالية

مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل جميع التنظيمات التى تمثل العمال الذين 
 -ألغراض الدراسة والتحليل  -ويمكن تقسيم الحرآة العمالية . يبيعون جهدهم فى سوق العمل

وغيرها ات العمالية النقابويتكون الجناح الصناعى من . إلى جناح صناعى، وجناح سياسى
آرفع : من المنظمات الطوعية التى تسعى الى تحقيق بعض األهداف االقتصادية المحدودة

أما الجناح . أو المطالبة بالتعليم الصناعىالديموقراطية الصناعية، مستوى األجور، أو زيادة 
أو  الدولةة التى تحاول التأثير على قو األحزاب السياسيةالسياسى فيشمل حزبا أو أآثر من 

ونالحظ من الناحية التاريخية أن الحرآات العمالية آانت مفتتة . التحكم فيها لصالح العمال
وقد أثار ذلك مناقشات نظرية طويلة حاولت تحديد أسباب هذا التفتت، وهى . أشد التفتيت

. ماليةداخل التنظيمات الع المارآسية واالشتراآيةمناقشات ترجع إلى التأثير العميق لكل من 
وقد اتجهت تلك األيديولوجيات إلى النظر إلى الحرآات العمالية آكيان آلى واحد، باعتبارها 

األمر الذى يعنى أن هناك وارء ذلك التعدد  البروليتاريا، تجسد الطبقة العاملة المنظمة  أو 
مر آذلك، ولكن حتى لو أتفقنا على أن األ. قوة دفع آامنة تدفع العناصر المختلفة نحو التوحد

فهناك من ناحية . فسرعان ما يثور الخالف حول االستراتيجية الثورية التى يتعين تبنيها
بأن الطبقة العاملة سوف تستولى على السلطة السياسية عن طريق العمل  النقابيةالتوقعات 

 التى ترى أن العمل اللينينيةوهناك فى مقابل ذلك النظرة . الصناعى المنظم وحده) السياسى(
أما دارسو الحرآة العمالية الذين تبنوا وجهة . النقابى يجب أن يفسح الطريق للنضال السياسى



 

  

نظر محافظة فقد تأثروا بوجهة نظر سليج بيرلمان، رائد دراسات العالقات العمالية فى 
 وآان بيرلمان قد تأثر تأثرًا قويًا بنموذج الطبقة العاملة األمريكية، األمر. الواليات المتحدة

الذى دفعه إلى القول بأن الحرآات العمالية تجسد ما أسماه شيوعية الصدفة، التى تعبر عن 
قدر محدود من الوالءات المهنية واالجتماعية، وال تجسد شيوعية المثقفين التى تسعى إلى 

ومن المؤآد أن السنوات األخيرة قد شهدت توجيه مزيد من . توحيد الطبقة العاملة برمتها
باألبعاد التاريخية والثقافية والمؤسسية للحرآات العمالية فى شتى المجتمعات االهتمام 
مستقبل الحرآات العمالية الصادر عام ): محرر(انظر مؤلف ريجينى . (الصناعية
٢٧().١٩٩٢(  

 Counter - Movement حرآة مضادة 

معينة، تهدف إلى عرقلة أنشطة الحرآة، لحرآة اجتماعية هى استجابة منظمة   
وقد تكون الحرآات المضادة تعبيرا تلقائيا عن . مقاومة التغيير، وطرح وجهات نظر بديلةو

فنجد على سبيل المثال أن . الشعور العام، أو جبهات للدفاع عن بعض جماعات المصلحة
قد أدت إلى ظهور الكثير من الحرآات المضادة فى الواليات المتحدة، نذآر  الحرآة النسوية

، والحرآة المناوئة لمراجعة )معارضة اإلجهاض(ة المؤيدة للحق فى الحياة الحرآ: من بينها
: وهناك أمثلة أخرى من الحرآات المضادة منها. الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء

الحرآات المعارضة للفاشية، وللعنصرية فى بريطانيا، والحرآات المحافظة المعارضة 
  .ييتى السابقلتفكك الجمهوريات فى االتحاد السوف

 Women’s Movement حرآة نسائية 

يشير هذا المصطلح إلى تعبئة النساء حول مشروع تغيير وتحسين وضعهن فى   
، وذلك لوصف "حرآة تحرير المرأة"وآثيرا ما يستخدم بالتبادل مع مصطلح . المجتمع

موجة األولى فقد أما ال(منذ سبعينيات القرن العشرين فصاعدا  للحرآة النسويةالموجة الثانية 
ظهرت فى الحرآة النسوية فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهى الحرآة التى 

  .بلغت ذروتها فى النضال من أجل نيل المرأة حق التصويت واالنتخاب

 Feminism  )النسائية(الحرآة النسوية 

حيث آانت تسعى  ترجع بتاريخها إلى انجلترا فى القرن الثامن عشر،حرآة اجتماعية   
ثم أصبح المصطلح يشير . للنساءالحقوق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق منح 

فى تسعينيات القرن الثامن عشر إلى مجموعة النساء والرجال الذين قادوا حملة الدعوة إلى 



 

  

 وبعد حصول. منح المرأة حق االنتخاب، والحق فى التعليم وممارسة المهن الفنية العليا
بدا ) فى بريطانيا ١٩٢٨فى الواليات المتحدة وعام  ١٩٢٠عام(المرأة على حق االنتخاب 

الصراع واضحًا داخل صفوف الحرآة النسوية، بين الداعين إلى المساواة فى الحقوق بين 
النساء والرجال فى الحياة العامة، واالعتراف باختالف الرجال عن النساء، وبين الداعين إلى 

وتختلف الموجة الثانية . لألسرة) الحياة الخاصة(النساء فى الميدان الخاص  تحسين أوضاع
فى وجوه عديدة، وإن ظلت تنطوى على  -فصاعدا  ١٩٦٩منذ العام  -من الحرآة النسوية 

قاسم مشترك بينها جميعا، وظهرت حرآات للدفاع عن المرأة فى آل بلد تقريبا، وعلى نطاق 
  .١٩٨٥ - ١٩٧٥سته األمم المتحدة للمرأة عالمى من خالل العقد الذى آر

. ولقد أثرت الموجة الثانية من الحرآة النسوية تأثيرا ملحوظا على علم االجتماع  
ووجهت انتقادات . فهناك أعداد متزايدة من النساء يكتسبن اعترافًا بسبب أعمالهن األآاديمية

يات الجريمة، التى لم تستفد نسوية للنظرية االجتماعية التى تتمحور حول الرجال، مثل نظر
ولقد حدث نمو هائل فى البحوث التى تناولت حياة . من حقيقة أن معظم المجرمين من الذآور

وربما يكون أآثر األمور أهمية فى هذا الصدد تطوير نظريات حول الالمساواة بين . المرأة
سلطة األب،  ونظام، )الهوية الجنسية(النوع الجنسين، باستخدام مفهومات مثل مفهوم 

انظر مناقشة عامة لتأثيرات النظرية النسوية على علم ) (للرجال والنساء( ألدوار النوعيةوا
، الحرآة النسوية ونظرية علم االجتماع الصادر عام )محرر(واالس : االجتماع فى آتاب

٢٨()١٩٨٩(.  

تماع فى أعمال بعض علماء االج" الذآورى"ولقد ظهر النقد النسوى لعلم االجتماع   
فقد . Alice Rossiوأليس روسى  Jessie Bernardاألمريكيين، من أمثال جيسى برنارد 

اضطلع برنارد فى آثير من مؤلفاته بتشريح العالقة بين الجنسين، بدءا من تناول هذا التحليل 
، مرورا )٢٩(١٩٦٤من منظور مهنى فى آتابه السيدات ذوات المهن األآاديمية، الصادر عام 

مستقبل الزواج، الصادر عام : الذى قدمه فى آتابه) بين األفراد(التفاعلى بالمدخل 
. )٣١(١٩٨٧ عالم األنثى، الصادر عام: ، وحتى المدخل الكونى الذى قدمه فى آتابه)٣٠(١٩٧٢

أما روسى فقد تحدت علماء االجتماع أن يأخذوا مأخذ الجد المكون البيولوجى فى السلوك 
رات المحافظة حول وضع المرأة فى األسرة والسياسة والعمل، اإلنسانى، وانتقدت التفسي
، والنوع )٣٢(١٩٧٣السيدات األآاديميات يتحرآن، الصادر عام : خاصة فى مؤلفات مثل 

وأتباع الحرآة النسوية فى المجال السياسى الصادر )٣٣(١٩٨٥ودورة الحياة، الصادر عام 
فى ترويج البحث  Ann Oakleyى وعلى نفس المنوال ساهمت آن آوآل. )٣٤(١٩٨٢عام 



 

  

انظر (النسوى فى بريطانيا فى السبعينيات، من خالل بحث إمبيريقى حول العمل المنزلى 
وحول إنجاب األطفال ) )٣٥(١٩٧٤سوسيولوجيا العمل المنزلى، الصادر عام : آتابها

إلجرام علم ا: انظر أيضا). )٣٦(١٩٧٩من البطولة إلى األمومة، الصادر عام : انظرآتابها(
  .النسوى، المنهجية النسوية، األمومة

 Deprivation       حرمان

وقد استخدم المصطلح بشكل . الحرمان من شئ أو حالة التجريد من الشئ يعنى حرفيًا
فضفاض لإلشارة إلى حالة عدم امتالك شئ، سواء آان مملوآا للفرد من قبل أم ال، األمر 

أما األشياء التى . ه أن يتوقع الحصول عليهالذى يعنى ضمنا أن الشخص المحروم من حق
يمكن أن يحرم منها الفرد فيختلف تحديدها بدقة، ولكن هناك بعض االحتياجات األساسية التى 
استأثرت بأآبر قدر من االهتمام، آالحاجة إلى الطعام، والمسكن والتعليم والرعاية العاطفية 

شأنه شأن النظرة  -ومفهوم الحرمان  ).الحرمان من األم: انظر على سبيل المثال مادة(
ويشير مفهوم الحرمان المطلق . يمكن النظر إليه بمعايير مطلقة أو محدودة -المحدودة للفقر 

إلى غياب وسائل إشباع تلك االحتياجات األساسية الالزمة للبقاء آالطعام، والملبس، 
حرمان الذى يستشعره أما مصطلح الحرمان النسبى فيشير إلى ذلك النوع من ال. والمأوى

أى أن األشخاص المحرومين من شئ معين يقارنون : الشخص عندما يقارن نفسه باآلخرين
معنى ذلك أن الحرمان النسبى . أنفسهم بمن يملكون ذلك الشئ، ومن ثم يشعرون بالحرمان

 آما يرتبط المفهوم. الينطوى فقط على المقارنة، ولكنه يتحدد فى العادة وفقا ألسس ذاتية
المقارنة، أى الجماعة التى يقارن الفرد أو الجماعة الجماعة المرجعية ارتباطا وثيقا بطبيعة 

نفسه بها، ولذلك يعد اختيار هذه الجماعة المرجعية أمرًا حيويًا فى درجة اإلحساس بالحرمان 
  .النسبى

وقد طرح صموئيل ستوفر ومساعدوه مفهوم الحرمان النسبى فى دراستهم النفسية   
، آما استخدمه )٣٧(١٩٤٩الجندى األمريكى المنشور عام : جتماعية الكالسيكية المعنونةاال

النظرية االجتماعية والبناء االجتماعى، الصادر عام : أيضا روبرت ميرتون فى آتابه العمدة
، ثم استخدمه علماء االجتماع على نطاق واسع إبان عقدى الخمسينيات )٣٨(١٩٤٩

أن يعود الباحثون إلى استخدام هذا المفهوم من جديد  -إذن -لغريب فليس من ا. والستينيات 
آما . فى دراسات الفقر، وفى األطروحات التى دارت حول الحاجة إلى تعريفات نسبية للفقر

هذا المفهوم فى دراسته الهامة عن الحرمان النسبى  W.G.Runcimanوظف رانسيمان 
فقد رآزت هذه الدراسة اهتمامها حول أشكال . )٣٩(١٩٦٦والعدالة االجتماعية التى صدرت 



 

  

التفاوت وصور الالمساواة المقررة نظاميا ووعى الناس بها، آما اهتمت بالتساؤل حول 
. االجتماعية العدالةتحديد أى أشكال التفاوت التى يتعين إدراآها ورفضها فى ضوء معايير 

كال عدم المساواة االجتماعية أما فى وقتنا الحاضر فقد تم تسليط الضوء على الصلة بين أش
وخبرة الحرمان النسبى باعتبارها اآللية التى تمكننا من تفسير الفروق العالمية فى توقع أمد 

عن طريق الحرمان  -الحياة، على أساس أن تفاقم درجة عدم المساواة من شأنه أن يؤدى 
ولوجى إلى الترآيز على لذا، فقد مال الحوار السوسي. إلى خفض أمد الحياة المتوقع -النسبى 

أما فى ميدان السياسة االجتماعية فقد انصب االهتمام على . الخبرة الذاتية للحرمان النسبى
ومن القضايا المهمة المتصلة . أشكال الحرمان المادية والثقافية التى يمكن تقديرها خارجيًا

وفى . الجيل التالىبالحرمان النسبى موضوع إلى أى مدى يتم انتقال الحرمان من جيل إلى 
لإلشارة إلى انتقال الحرمان عبر األجيال، وبشكل دورة الحرمان هذا السياق استخدمت فكرة 

حيث تذهب هذه الفكرة إلى . رئيسى من خالل أنماط السلوك، والقيم، والممارسات األسرية
ر الحرمان، فى تفسي -فى مقابل أشكال التفاوت البنائية  -أهمية األمراض الشخصية والعائلية 

انظر مؤلف رتر دمادج، دورات (وهو الرأى الذى فجر قدرا آبيرا من الجدل واالنتقادات 
 وآتاب فيرج وميللر عن ديناميات الحرمان، الصادر عام)٤٠(١٩٧٦الحرمان، الصادر عام 

ويستخدم مصطلح الحرمان المتعدد حيث تغطى ألوان الحرمان مدى واسعا من . )٤١()١٩٨٧
يمكن أن نجد عرضا مفيدا للتراث الهائل حول هذا المفهوم عند . االجتماعيةاالحتياجات 

جوان جورنى وآاثلين تيرنى فى دراستهما المعنونة، الحرمان النسبى والحرآات 
، المنشورة فى "نظرة نقدية على حصاد عشرين عاما من النظرية والبحث: االجتماعية

  . )٤٢(١٩٨٢فصلية علم االجتماع عام 

 Multiple Deprivation المتعدد الحرمان

  .المادة السابقة: انظر  

 Absolute Deprivation الحرمان المطلق

  .الحرمان: انظر  

 Maternal Deprivation الحرمان من األم

لإلشارة إلى االفتقار إلى رعاية األم الضرورية للصحة بولباى مصطلح صكه جون   
مثل  -لالحقة إلى تحديد متطلبات رعاية الطفل وقد سعت األبحاث ا. العقلية للفرد فيما بعد

واآلثار المترتبة على االفتقار إلى هذه المتطلبات أو تقديمها  -الحب، واالرتباط واالستثارة 



 

  

الفكرة بالنظر إلى دورها اإليديولوجى فى الحرآة النسوية ويرفض أنصار . بصورة مشوهة
  .يهاجمها آخرون الفتقارها للدقةفى حين  األمومة؛إخضاع المرأة أو قصر دورها على 

 Transmitted Deprivation الحرمان الموروث

  .دورة الحرمان، والحرمان: انظر  

 Relative Deprivation الحرمان النسبى 

  .الحرمان، الجماعة المرجعية: انظر  

 Civil Rights     الحريات المدنية

  .حقوق مدنية: انظر  

 Falangism         )بانياالفاشستى، فرانكو أس(ضرب الكتائب 

  .الكتائبية: انظر   

 Computer Packages للكومبيوتر) برامج جاهزة(حزم 

 -البرامج الجاهزة  -يمتلك علم االجتماع الكمى اليوم مجموعات وفيرة من الحزم   
ربما أآثر هذه البرامج . اإلحصائية لمعالجة وتحليل مجموعات من البيانات الواسعة النطاق

غير أنه توفرت اآلن حزم . SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج استخداما 
وقد أصبحت أآثر انتشارا، ) Minitabمثل مينيتاب (أحدث، وأآثر سهولة فى االستخدام 

التحليل اللوغاريتمى الخطى ألنها حزم أآثر قوة، وتنجز عمليات فنية متخصصة مثل 
، الذى يمكن أن )النموذج الخطى المعمم( GLIMالتفاعلى ومن تلك البرامج البرنامج . المعقد

القياس المتعدد والمجموعة الكبيرة من برامج االنحدار، يناسب أيضا نماذج متعددة من 
وتحوى آثير من آتب ). وغيرها MINISSA, INDSCAL, M - D - SCALمثل (األبعاد 

ك البرامج المتنافسة، مناهج البحث التى تصدر اليوم معلومات تفصيلية عن أصحاب تل
  .والمصادر، وإمكانيات آل منها

 SPSS الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

. هى أشهر حزم برامج الكمبيوتر وأآثرها استخداما بين علماء االجتماع األآاديميين  
وقد تم تطويرها فى الواليات المتحدة بواسطة بعض علماء االجتماع من أجل تقديم عدد من 

وجميع اختبارات الداللة االحصائية والتحليل المتعدد المتغيرات، ت، مثل الجدولة، التسهيال



 

  

قد  SPSSوآانت الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية . التى تناسب بيانات المسح بالعينة
وضعت فى األصل الستخدام الحاسبات اآللية الكبيرة، وحتى تاريخ تأليف هذا الكتاب 

هى الوحيدة التى تصلح ) SPSS - Xواسمها (من هذه الحزمة  فإن أحدث نسخة) ١٩٩٨(
وإن آانت قد صدرت مؤخرا نسخة . لالستخدام على مثل هذه الحاسبات اآللية الكبيرة

 - SPSS)، وتعرف باسم IBM -PCلالستخدام على الحاسبات الشخصية مارآة آى ب ام 
PC+)قومون ببحوث السوق، ونالحظ أن الذين ي. ، وقد اآتسبت شهرة واسعة تدريجيا

 ويحتاجون إلى نتائج من نوع التقارير، وآذلك الباحثين الذين يتعاملون مع إحصاءات
الضخمة التى تتم لصالح الحكومات يلجأون فى العادة إلى لغات برامج المسوح والتعداد 

ة الحزمة اإلحصائي"وقد بدأ علماء االجتماع يهجرون تدريجيا . وحزم أآثر آفاءة وأآثر قوة
حزم : انظر آذلك. )*(ويقبلون على حزم أقوى منها وأسهل فى االستخدام" للعلوم االجتماعية

  .للكمبيوتر) برامج جاهزة(

 Algorithm  )نظام العد العشرى(الحساب 

فى األصل آلمة ذات معنى مرادف لكلمة ترآيبة، بيد أنها، وتحت تأثير الحسابات 
اإلجرائية المتتالية الهادفة إلى حل مسألة، وعادة  الكومبيوترية، أصبحت تشير إلى الخطوات

وفى علم االجتماع، يستخدم المصطلح عادة بطريقة . ما يكون ذلك مدعومًا بإثبات رياضى
جديد من مجموعة من متغير أقل تحديدًا من ذلك ليصف الخطوات التى يجب اتباعها لبناء 

لك بالنظام العشرى الذى استخدمه ويمكن أن نضرب مثًال جيدًا على ذ. المتغيرات األخرى
ليتوصل إلى صياغته لمفهوم الطبقة االجتماعية من  Erik Olin Wrightإريك أولين رايت 

خالل مزاوجته بين مجمل الملكية ومسئوليات صناعة القرار وهو المفهوم الذى اعتقد أنه 
الصادر عام " قاتالطب"انظر فى ذلك مؤلفه . يمكن أن يميز بين المواقع الطبقية المختلفة

٤٣(.١٩٨٥(  

 Goodness of Fitحسن المطابقة   

أو توزيع ونموذج فعلى توزيع مصطلح إحصائى يستخدم ليوضح التطابق بين   
ففى آثير من االختبارات اإلحصائية للداللة يشكل التوزيع االفتراضى أو . رياضى افتراضى

وتعمل  .التابع والمتغير المستقل المتغيرالمتوقع نموذجًا يقوم على عدم وجود عالقة بين 
                                           

نظر باللغة العربية، عبدالحميد عبداللطيف، استخدام الحاسب اآللى فى مجال العلوم ا )*(
قاهرة، القاهرة االجتماعية، مطبوعات مرآز البحوث والدراسات االجتماعية، آلية اآلداب جلمعة ال

 )المحرر(    . ٢٠٠٠



 

  

االختبارات على قياس وتوضيح ما إذا آان هناك أى انحراف عن النموذج المتوقع يمكن 
أم أن هذا االنحراف من الكبر بحيث يدل على وجود  المعاينة، تفسيره من خالل تباين عملية

 :نظر أيضًاا. فرق حقيقى، يمكن تعميمه على مجتمع البحث الذين أخذت منهم العينة
  .اختبارات الداللة

 Expressive Crowdحشد تعبيرى 

  .حشود: انظر مادة   

 Focused Crowd       حشد مرآز  

  .حشود: انظر مادة   

 Diffuse Crowd  )غير محدد(حشد موزع 

  .حشود:  انظر مادة  

 Instrumental Crowd الحشد الهادف 

  .المادة التالية: انظر   

 Crowds          حشود

نت الحشود موضع اهتمام بعض علماء النفس االجتماعى األوائل مثل جوستاف آا  
الذى ذهب إلى أن أصول الحشود ترجع إلى آل من غرائز القطيع (لوبون وجبرائيل تارد 
أما اليوم فتمثل دراسات علم االجتماع عن الحشود جزءا من دراسة ). والمحاآاة الجماهيرية

ة أعدادا آبيرة من األفراد، المتقاربين مكانيا بشدة، ويربط تضم الحشود عاد .السلوك الجمعى
يرآز عليه أفراده،  -وواضح  -وقد يكون الحشد ذا هدف محدد . بينهم اهتمام مشترك
وقد يكون الحشد تعبيريا حينما تستهدف الجماعة من ورائه إشباع حاجتها . آمشاهدة سباق ما

فى حالة تجمع راقص أو  -على سبيل المثال  -العاطفية أو التعبيرية، على نحو ما يحدث 
وقد اليكون من اليسير دائما التمييز بين أنواع الحشود على هذا النحو، ). أو احتفال(آارنفال 

فعلى حين يذهب البعض إلى أن حاالت الشغب هى  .الشغبآما نجد مثال فى تحليل حاالت 
وائيا لمشاعر الغضب والتدمير حاالت تعبيرية أو عاطفية تماما، وأنها تمثل انفجارا عش

، يذهب البعض اآلخر إلى أن حاالت الشغب قد تكون وسيلة )على نحو ال يقدر العواقب(
فمثل .لتحقيق هدف، سواء آانت تمثل تعبيرا عن موقف سياسى، أو سلوآا إجراميا أو تخريبيًا

غموضا من وهم ليسوا أقل  -ويهتم آخرون . هذه التفرقة ليست دائما واضحة آل الوضوح



 

  

أى التى تحدد لنفسها هدفا أو غاية (باالختالفات التى توجد بين حشود هادفة  -سابقيهم 
). غير يقينية، سهلة التأثر باآلخرين، تسيطر عليها الشائعات(وحشود غير محددة ) محددة

الصادر عام (السلوك الجمعى : ويقدم لنا رالف تيرنر ولويس آيليان فى آتاب
معايير : انظر أيضا. من اإليضاحات المهمة حول موضوع الحشودمجموعة )٤٤()١٩٥٧
  ).فجائية(جديدة 

 Urbanism          الحضرية 

يشير مفهوم الحضرية إلى أنماط الحياة االجتماعية التى يعتقد أنها مميزة لسكان   
ونمو الذرائعية تقسيم العمل، مستوى عالى التخصص من : وهى تتضمن. المناطق الحضرية

فى العالقات االجتماعية، وضعف العالقات القرابية،  )الخبرة الذاتية للعمل: مادةانظر (
الصراع وزيادة والتحول العلمانى، والتعددية فى المعايير، المنظمات الطوعية، ونمو 

فى مقال مهم ويرث وقد حاول لويس . وسائل االتصال الجماهيرىاالجتماعى، وتعاظم أهمية 
، فى المجلة األمريكية لعلم ”الحضرية آأسلوب حياة“: عنوانه( ١٩٣٨نشر عام 
: أن يرجع تلك النماذج االجتماعية إلى ثالث سمات عامة مميزة للمدينة هى  )٤٥()االجتماع

وإن آانت البحوث التى أجريت بعد ذلك قد . الحجم، والكثافة، وعدم التجانس االجتماعى
افية ربطا حتميا بالظروف الفيزيقية أوضحت فساد محاوالت ربط السمات االجتماعية والثق

  . علم االجتماع الحضرى: انظر أيضا). الطبيعية(

 Boundary Maintenance الحفاظ على الحدود

على تمايزها عن ) أو األنساق االجتماعية(الطرائق التى تحافظ بها المجتمعات   
ساليب التى وقد ذهب عدد من الدارسين إلى أنه من خالل دراسة هذه األ. بعضها البعض

ومن هنا  -تحاول بها المجتمعات أن تحدد هوية مناطقها الهامشية التى تتسم بعدم الوضوح 
  .الثقافية األساسيةقيمها يمكن التوصل إلى فهم أفضل لما يمثل  -تنبع احتماالت خطورتها 

 Primogenitureحق االبن األول    

قضى بأن يؤول الحق فى وراثة الملكية يقصد به التقاليد، أو المبدأ، أو القانون الذى ي  
ومن الممكن أن يكون األول فى خط الذآور أو اإلناث، وذلك من . واللقب إلى االبن األول

  .الناحية النظرية، ولكن األشيع أن يكون فى خط الذآور

 Rights            حقوق



 

  

وان آان التصور الغربى . تسيدت فكرة الحقوق بطرق مختلفة على مر التاريخ  
بإعالن "، مرورا )*(اإلنجليزية" وثيقة الماجنا آارتا"لمعاصر للحقوق يمكن إرجاعه إلى ا

لحقوق "فى الواليات المتحدة األمريكية، وانتهاء باإلعالن الفرنسى " االستقالل والدستور
  ".اإلنسان والمواطن

 وفى خضم يقظة االهتمام الدولى بالمحارق النازية أعلنت الجمعية العامة لألمم  
الذى تضمن الحق " اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان" ١٩٤٨المتحدة فى العاشر من ديسمبر 

فى الحياة والحرية واألمن، وأن ينظر إليه فى أى مكان باعتباره إنسانا أمام القانون، وحرية 
الحرآة والتنقل، والحق فى أن تكون له جنسية، وحرية الفكر والضمير واالعتقاد، وحرية 

  . ات والتجمعات السلمية، وحرية المشارآة فى إدارة مجتمعهاالرتباط

وفى مجال علم االجتماع، ينظر عادة إلى الحقوق باعتبارها تنبع من مجتمعات   
ففيما يتعلق . فى الحياة السياسية -ونضاليا  -بعينها، فهى إبداعات اجتماعية تلعب دورا هاما 

فى الواليات المتحدة األمريكية يدافع " اضالحق فى اإلجه"بسياسات  -على سبيل المثال  -
ويثير . أحد األطراف عن الحق فى الحياة بينما يدافع اآلخر عن الحق فى حرية االختيار

انظر مؤلف (مفهوم المواطنة أفكارا عن الحقوق بقدر ما يثيره عن الواجبات أو االلتزامات 
ا أن هناك أيضا تراثا هائال عن آم. )٤٦()١٩٨٦المواطنة والرأسمالية، الصادر عام : تيرنر

نظرية فى حقوق الملكية، الصادر عام : انظر على سبيل المثال آتاب مونزر(الملكية حقوق 
الحقوق، الصادر : وانظر أيضا مدخال عاما للموضوع فى آتاب مايكل فريدن) ٤٧()١٩٩٠

  .الحقوق المدنية، والليبرالية: وانظر أيضا) ٤٨(١٩٩١عام 

 Human Rights  حقوق اإلنسان

  .المادة السابقة: انظر  

 Welfare Rightsحقوق الرفاهية   

  .الرفاهية: انظر  

 Civil Rights       حقوق مدنية

التى تعد حقا لكل األفراد فى مجتمع ما، والتى يتم االحتكام فيها إلى  الحقوق هى تلك   

                                           
م، حيث أآره ١٢١٥الوثيقة العظمى، وهى وثيقة الحقوق التى ترجع إلى عام : تعنى حرفيا )*(

 )المترجم(    . النبالء اإلنجليز الملك جون على إقرارها



 

  

 -ر إلى تلك الحقوق وينظ. القانون، وال يستطيع األفراد أو الدولة إنكارها بصورة تعسفية
وأنها ذات حدود واضحة، تتحدد فى ضوء عالقتها الدولة، باعتبارها حماية للفرد من  -عادة 

  .بحقوق اآلخرين، أو بالصالح العام

فى النظم والقواعد  -بالنسبة للمواطنين  -وعلى الرغم من أن تضمين فكرة الحقوق   
نجد أنها قد اتخذت معنى جديدا فى القرن القانونية، عملية حديثة إلى حد آبير، إال أننا 

وجرت العادة أن يرجع المفكرون الشكل الحديث . لحرآات الحقوق المدنية،"العشرين آثمرة 
، بعد أن نال العبيد حقهم فى أن يكونوا "الحرب األهلية األمريكية“المميز للحقوق المدنية إلى 

 قانون "أواخر القرن العشرين، مثل فى ” تشريع الحقوق المدنية"وتكمن أيضا فى . أحرارا
وقد ناقش برجر تاريخ هذا . فى الواليات المتحدة ١٩٦٤الذى صدر عام ” الحقوق المدنية

المواطنة، المجتمع : انظر أيضا)٤٩(.١٩٧٨المساواة عن طريق التشريع، : التشريع فى آتابه
  .المدنى

 Fact       )الواقعة(الحقيقة 

امات الناس فى الحياة اليومية واستخدامات علماء ال يوجد تعارض عام بين استخد  
فكال االستخدامان يوحيان بأن أى تقرير صادق يمكن أن يوصف . االجتماع لمصطلح حقيقة

فنحن نتحدث عن حقائق عندما نقول على سبيل المثال أن القانون البريطانى يمنع . بأنه حقيقة
. روة فى أمريكا تتوزع توزيعًا غير عادلالقتل، أو أن روسيا تمتلك أسلحة نووية، أو أن الث

أو  والنظرياتومع ذلك فإن هناك تراثا عريضا للعلوم االجتماعية يتناول العالقة بين الحقائق 
ولهذا السبب غالبًا ما ينشأ التعارض بين تعميمات العلوم . التأويالت المؤسسة على حقائق

 الحقائق االجتماعيةأن آثيرا من آما أن معظم علماء االجتماع يسلمون، ب. االجتماعية
المثيرة هى حقائق مشبعة بالنظرية؛ أى أنها تتضمن بعض االفتراضات عما يعد ذا داللة فى 

  .المجتمع، وعن إمكانية صياغة هذه االفتراضات فى مفاهيم نظرية

ويكون من . أى أنها تعتبر صادقة إلى أن يثبت العكس -وتتصف الحقائق بأنها مؤقتة   
ضع حدود فاصلة بين الحقيقة والتأآيد، بالرغم من أن الكثيرين يرون أن القابلية الصعب و

  .فى العلوم االجتماعية) لتحقيق هذا الفصل(تعد معيارا مفيدا ) أو للدحض(للتكذيب 

 Parliamentary Government الحكم البرلمانى

 المنتخبين، هو نظام الحكم الذى يسند سلطات صنع القرار العام إلى مجلس من النواب  
البرلمان، الذى يتولى فى العادة إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة على المستوى 



 

  

القومى، وإقرار ميزانية الحكومة والسياسة المالية عموما، وله سلطة إعالن الحرب على 
أما القواعد الخاصة لعمل البرلمان فتختلف اختالفا بعيدا من مجتمع آلخر، . الدول األخرى
تواتر االنتخابات، وجود مجلسين أو مجلس واحد فقط، تحديد األفراد الذين : من هذا القبيل

لهم حق االنتخاب، هل االنتخاب إلزامى أم اختيارى، آيفية تحويل األصوات التى يتم 
، )المحرر -الخ ..آنظام القوائم أو النظام الفردى (الحصول عليها إلى عدد من الناخبين 

حدد عدد األحزاب السياسية أو النواب المستقلين، والعالقة بين النواب القواعد التى ت
والسمة العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق . المنتخبين ورئيس الدولة أو رئيس الحكومة

  .توازن صحيح بين سلطات الحكومة وقابليتها للمساءلة

 Techocracy      حكم التكنوقراط

انظر . ن من الخبراء الفنيين، أو ترجع أصولها إليهمثورية أو حكومية تتكوصفوة   
  .البورجوازية: آذلك

 Gerontocracy   حكم آبار السن

األنثروبولوجيا االجتماعية فى الثالثينيات لوصف بعض  صك هذا المصطلح علماء  
المجتمعات فى أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعتمد نظام التدرج الطبقى االجتماعى على 

، )ونوعية أيضا(أو مراتب العمر، عندما تسند األدوار العامة إلى فئة عمرية ر طبقات العم
أما اليوم فيستخدم . وهى أدوار ترتبط بصالحيات ووظائف رئاسية يختص بها آبار السن

المصطلح بشكل أآثر عمومية لوصف المجتمعات حيث يسيطر آبار السن من الذآور على 
وهو ظرف يعود أحيانا بعواقب سلبية، . دوار السياسيةأعلى أدوار صناعة القرار وعلى األ

خاصة فى فترات التغير السريع أو عدم االستقرار، حيث تشتد الحاجة إلى التغيير اإلبداعى 
  .المجدد وإلى المرونة

 Patrimonialismالحكم الموروث  

بوصفه فى آتابه االقتصاد فيبر السياسية، قام ماآس  السيطرةشكل من أشكال   
وفى هذا النظام تنهض السلطة على القوة الشخصية . )٥٠(١٩٢٢مجتمع، الصادر عام وال

والبيروقراطية التى تمارسها عائلة ملكية، فتكون بذلك تحكمية من الناحية الرسمية، وتخضع 
ويعنى هذا المعيار األخير أن السيطرة تتحقق بواسطة جهاز سياسى . لسيطرة الحاآم مباشرة
ولكن (و المرتزقة، أو المجندين تجنيدا إلزاميا أو غيرهم من الجماعات مكون من العبيد، أ

. التى ليست لها قاعدة مستقلة من القوة) ليس طبقة أرستقراطية تقليدية من مالك األراضى



 

  

ومن خالل التحكم فى وسائل القوة بهذه الطريقة يكون بمقدور الحاآم الوارث لحكمه أن يعبر 
وحينما تبلغ . القيود المفروضة تقليديا على ممارسة السلطةعن رضاه الشخصى على حساب 

حريات وسلطات الحاآم بالوراثة مداها، نجد السلطة الموروثة تتحول إلى ما أسماه فيبر 
وقد أشار إلى عدد من المجتمعات التقليدية اإلفريقية والشرقية  .Sultanism" السلطنة"

ن االمبراطورية الصينية تمثل نموذجا وبين أ(آنماذج لبيروقراطيات الحكم الموروث 
، وأشار إلى أن تلك النظم تتسم بعدم االستقرار النسبى، حيث أنها تشجع على )واضحا لها

وفى رأى فيبر أن عدم . حدوث انقالبات القصور بوصفها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن السخط
يمثل عقبة روقراطية، البيذات الوضع القانونى الرشيد، وآذلك عدم وجود الدولة وجود 

  .الحديثة) الغربية(آأداء فى وجه تطور الرأسمالية 

 Kula Ring        حلقة الكوال

مالينوفسكى دورة تبادل تتم فى جزر التروبرياند قام بتوثيقها ودراستها برونيسالو   
) ١-٥٠(١٩٢٢، الذى صدر عام "سكان األرجوناوتس فى غرب المحيط الهادى"فى آتابه 

ذه الدورة يجهز سكان جزر التروبرياند قواربهم، ويقومون بزيارة الجزر وبمقتضى ه
وعندما يصلون . األخرى، حاملين معهم الهدايا والمنتجات التى ينتجونها محليا لمقايضتها

إلى إحدى الجزر يقدم الوافدون هداياهم، ويجرون عمليات المقايضة على سلعهم األخرى، 
ولكن هذه الرحالت ليست مجرد رحالت تجارية إذ أن . ضيوفهمويقيم أبناء الجزيرة الوالئم ل

سكان الجزر يسعون إلى أن يظفروا من شرآائهم فى عملية تبادل الكوال باألساور 
والعقود المصنوعة من ) Mwaliواسمها المحلى (المصنوعة من األصداف البيضاء 

 من جزيرة إلى وتحمل أصداف الكوال). Souvalvaواسمها المحلى (األصداف الحمراء 
أخرى فى جولة تتخذ شكل الحلقة، حيث تتجه األساور فى ناحية، وتتجه العقود إلى الناحية 

  .األخرى، فى دورة دائمة من عمليات التبادل يطلق عليها اسم الكوال

، وال يمكن )نقدية(واألشياء التى يتم تبادلها فى حلقة الكوال ليست لها قيمة مادية   
 -وإنما هى تقتنى للعرض فقط والآتساب الهيبة، تشبه فى ذلك . استهالآيةتحويلها إلى سلع 

التاج الملكى البريطانى، أو آأس الفوز فى دورى رياضى الذى  -حسب رأى مالينوفسكى 
وتحتل . يحتفظ به الفريق الفائز إلى أن يحين أوان التصفية النهائية مرة أخرى فى العام التالى

جدا فى نفوس الرجال الذين يسعون إلى الحصول عليها من تلك األصداف قيمة عالية 
إذا دخلت حلقة : "شرآائهم فى حلقة الكوال طوال حياتهم، حيث تقول العبارة المتداولة محليا

وآل من يشارك فى حلقة الكوال يتلقى آل سلع الكوال فى ". الكوال مرة، بقيت دائما فيها



 

  

فاألصداف يتم . ظ بها لفترة ثم يبادلها مع غيرهويحتف.مرحلة ما من مراحل التبادل المستمر
ويشير المدى الزمنى بين إعطاء الهدية . تبادلها بشكل رسمى دون أى مساومات أو مماحكات

وتقديم الهدية المقابلة إلى حجم الثقة الموجودة فى نفس مقدم الهدية، بأن شريكه فى التبادل 
يضمنوا حسن نية الطرف اآلخر ويمارس الرجال طقوسا سحرية ل. سوف يرد ماعليه

وتعاطفه بما يعنى عودة األصداف مرة أخرى، على أساس أن هيبة الرجل تعتمد على ما 
  .يحوزه من أصداف

وقد وجه مالينوفسكى اللوم والتأنيب إلى الكتاب الذين أشاروا إلى أن أصداف الكوال   
بادل هدايا فى إطار ورأى أن الصواب هو فهمها آعملية ت. هى النقود فى ذلك المجتمع

ومن هنا استخدم مالينوفسكى الكوال ليؤآد قضية عامة هى أن االقتصاد مترسخ فى . أخالقى
فحلقة الكوال تصهر فى سبيكة واحدة عددا آبيرا من الجزر . العالقات االجتماعية

تدعم فهى تمنح الرجال مكانة داخلية، و. آما أآد على الطبيعة السياسية للكوال. واقتصادياتها
االستقرار السياسى بين الجزر المشارآة فى حلقة الكوال بالحفاظ على السالم بينهم، ذلك أن 
سكان جزر التروبرياند يتحفظون أشد التحفظ فى مهاجمة سكان الجزر الذين يشارآونهم 

الهيبة، (وفى رأى مالينوفسكى أن التفاعالت الكثيرة التى تتم فى نطاق الكوال . حلقة الكوال
من هنا تمثل ". آيانا عضويا آليا"تكّون جميعها ) نفوذ السياسى، والتجارة، وتقديم الهداياوال

انظر . فى األنثروبولوجياالوظيفى دراسة مالينوفسكى للكوال نموذجا أساسيا لتوضيح المنهج 
  ).تبادل هدايا(نظرية التبادل، عالقة تهادى : أيضا

 Moral Crusadeحملة أخالقية     

تتبنى قضية رمزية أو أخالقية مثل معارضة شرب الكحوليات أو تماعية حرآة اج  
وتعد دراسة جوزيف جسفيلد حول حرآة الدعوة إلى االمتناع عن تناول المشروبات . الدعارة

، ودراسة لويس زورآر )٥١(١٩٦٣الحملة الرمزية، والمنشورة عام : الكحولية المعنونة
، تعد من بين )٥٢(١٩٧٦الخلق، الصادرة عام مواطنون يدعون لحسن : وزمالؤه بعنوان

ويمثل المصطلح جزءا من نظرية أعم وأشمل قدمها . التحليالت الكالسيكية فى علم االجتماع
: انظر أيضا. أغراب: والتى عرضها فى مؤلفهالمشروع األخالقى، هوارد بيكر هى نظرية 

  .ذعر أخالقى

 Central Business District (CBD)حى األعمال المرآزى      

  .نظرية المناطق المتحدة المرآز: انظر  



 

  

 Value Neutrality     حياد قيمى 

  .القيمة: انظر  

 Defence Mechanisms حيل دفاعية

يشير هذا المصطلح إلى اآلليات السيكولوجية غير الواعية، التى وصفها بدقة   
ى الفرد من الدوافع حين ذهب إلى أن الذات تستعين بهذه الحيل لكى تحمفرويد سيجموند 

وأشهر تلك الحيل هى القمع . الغريزية غير المقبولة التى يجب إخفاؤها وراء الوعى
وتكوين رد فى حين يشتمل البعض اآلخر من هذه الحيل الدفاعية على النكوص، واإلسقاط، 

 وعلى الرغم من تعرض هذه المفاهيم للنقد على نطاق واسع، إال .واإلزاحةوالتشرب، الفعل، 
  .تحليل نفسى: انظر أيضا. أنها قد استطاعت أن تنفذ إلى داخل التفسيرات النفسية اليومية



 

  

  



 

  

  )خ(حرف 
  

 Subjective Experience of Workالخبرة الذاتية للعمل    

نجد علم أخالقيات العمل، إلى جانب اإليديولوجيات المستقرة نسبيا والتى تشكل   
االجتماع يولى اهتمامه إلى الطريقة أو الطرق التى يشعر بها األفراد والجماعات تجاه العمل 

ت إزاء العمل، واالتجاهات المرتبطة بالعمل، والدوافع التوجها: وهى تشمل . الذى يمارسونه
وعلى الرغم من أن العمل يتسم بدرجة عالية من التقسيم النوعى،  .واإلشباع الوظيفىللعمل، 

وقد ظل العمل المنزلى خارج . إال أننا نجده يمارس آعمل منزلى، آما يمارس آعمل صناعى
د أن تلك الموضوعات آانت تكاد تقتصر دائرة انتباه الباحثين  حتى وقت متأخر، ونج

  .)*(الذاتية للعمل المدفوع األجر فقطبالكامل على الخبرة 

ولم تتطور دراسة توجهات العمل إال مؤخرا فقط، وارتبطت بشكل خاص بالبحوث   
التى أجراها فى أواخر الستينيات وطوال السبعينيات جون جولد ثورب ودافيد لوآوود 

وال شك أنه من المنطقى أن تحتل تلك البحوث مكانة ذات أولوية . وزمالؤهما وتالميذهما
خاصة، لكونها ترآز االهتمام على القيم، واألهداف، والتوقعات والعواطف التى يجلبها 

ويميز جولد ثورب ولوآوود فى آتابهما العامل المترف، الذى . العمال معهم إلى مجال العمل
  .جية من التوجه نحو العمل، ثالثة أنواع نموذ)٥٣(١٩٦٨صدر عام 

الذين ينظرون إلى العمل آوسيلة التوجه النفعى للعمل فهناك أوال العاملون ذوو   *
، وهؤالء يتبنون موقفا يقوم على )ربما الحاجة إلى الحصول على دخل(لبلوغ غاية معينة 

العمل وهم ال يحملون خبراتهم فى . تقدير الربح والخسارة تجاه التنظيم الذى يعملون فيه
  .وعالقاتهم فى مجال العمل معهم إلى مجاالت حياتهم األخرى

                                           
على البحوث المصرية فى مجال علم  -من باب أولى  -وبديهى أن هذا الحكم العام يصدق  )*(

االجتماع الصناعى وعلم اجتماع العمل، بل آنا نالحظ إغفاال يكاد يكون تاما للعمل المنزلى، 
وقد بدأ . جر عموما، من جانب اإلحصاءات الرسمية وبيانات التعدادواألعمال غير المدفوعة األ

وهو أآثر  -مؤخرا تدارك هذا التقصير، ويرجع الفضل فى لفت االنتباه إلى العمل المنزلى للمرأة 
يرجع إلى بحث المرأة الكبير الذى نفذ تحت  -أنواع العمل المنزلى التى تم تجاهلها فى الماضى 

حساب منظمة العمل الدولية، انظر علياء شكرى، المرأة فى الريف والحضر، إشراف علياء شكرى ل
 ).المحرر. (دارالمعرفة الجامعية، االسكندرية، طبعات متعددة



 

  

فى مقابل ذلك نجد النظرة التضامنية للعمل التى تتميز باالندماج فى العمل آغاية فى  *
فى مواجهة (جماعة العمل اإلشباع الوظيفى، وتوحد قوى مع ذاته، وتتسم بدرجة عالية من 

ن صاحبها يحمل العالقات والوالءات التى تتكون آما تتميز تلك النظرة بأ). صاحب العمل
  .إلى خارج مجال العمل" الجماعة المهنية"داخل 

وهناك أخيرا التوجه البيروقراطى للعمل الذى يفهم العمل بوصفه خدمة للتنظيم، فى  *
ويجسد هذا التوجه عالقة ثقة بين صاحب العمل . مقابل أجر مضمون يتزايد بمرور الوقت

. أن صاحبه يسعى إلى االرتقاء فى المكانة آهدف أساسى من أهداف حياته والمستخدم، آما
وينقل صاحب هذا التوجه صورته عن نفسه وطموحاته االجتماعية التى تتكون داخل مجال 

وتعد محاولة مايكل بوراوى فى . العمل إلى دائرة العالقات واألنشطة خارج ميدان العمل
، تعد محاولة فذة ومثيرة )٥٤(١٩٧٩، الصادر عام "اعةالرضا فى مجال الصن"آتابه المعنون 

  .عملية العملللجدل لربط التراث المنشور عن التوجهات للعمل بالرأى المارآسى فى 

فالعمال . وال شك أن الخبرات الماضية للفرد تلعب دورا مهما فى تكوين التوجه للعمل  
أو يكونوا موصومين تقل  الذين يقل حظهم من المهارات، أو يعانون من التحيز ضدهم
وطبيعى أن توجههم للعمل . فرصهم الختيار نوع العمل، هذا إذا آان بوسعهم االختيار أصال

فتواضع آم الضمان الوظيفى، وانخفاض األجر، وسوء : سوف يكون بمثابة حلقة مفرغة
ن هى تكو، )الجبرية: انظر(األعمال المتاحة، آل ذلك من شأنه أن يكون  لديه نظرة قدرية 

نفسها غير مواتية لبناء أى وضع أو موقف يتم فيه االرتباط والتوحد بصاحب عمل معين 
  .يمكن أن يمتد لفترة طويلة

ولكن حيث يتاح للعمال فرصة االختيار الحقيقى نجد أن التوجهات للعمل سوف تؤثر   
ئج البحوث ونالحظ أن نتا. على نوعية قوة العمل التى تنجذب إلى أنواع معينة من الوظائف

تؤآد التوقعات البادهة التى ترى أن العمال يوازنون بين مزايا العمل وعيوبه تبعا ألولوياتهم 
بيئة العمل فى المؤسسة  -مثال  -وتصوراتهم الشخصية، على نحو ما يحدث عندما يفضلون 

الصغيرة الحجم، رغم انخفاض مستويات األجور والمزايا األخرى المتنوعة فى مثل تلك 
ومن األمثلة األخرى التى تدلل على أهمية التوجه للعمل االختيار المخلص . مؤسساتال

والمعروفة بانخفاض ) آمهنة التمريض(والتطوعى لبعض مهن رعاية اآلخرين وخدمتهم 
مستويات األجور فيها، وذلك بسبب اإلشباع المعنوى الداخلى الذى يتحقق لهم من وراء 



 

  

ال ذوى التوجهات النفعية للعمل يتقبلون عامدين الضجر الذى فى مقابل ذلك نجد العم )*(ذلك
بسبب ارتفاع أجورها، ) آالعمل على خطوط التجميع(يرتبط باألعمال الرتيبة الممللة للفرد 

. وآذلك بسبب ما تتيحه لهم من وقت فراغ وفير وقدرة على إشباع رغباتهم فى االستهالك
سوف تتأثر  -عند نقلها إلى مجال العمل  -لقيم وقد أشار بعض الباحثين إلى أن مثل هذه ا

وتثور مشكالت منهجية هائلة عند محاولة . بنظام اإلشباع االجتماعى داخل سوق العمل
تمييز التوجهات للعمل وفصلها عن مجمل التصورات والمفاهيم الذاتية المرتبطة بالعمل أو 

  .المهنة

لباحثين منذ أمد بعيد، ولعل ذلك وقد ظلت االتجاهات إزاء العمل موضعا الهتمام ا  
يرجع فى األساس إلى اهتمام علم االجتماع الصناعى بالعوامل الفعالة من داخل المصنع 

أن توضح أن االتجاهات  -وان لم يحالفها النجاح التام  -وقد حاولت بعض الدراسات . نفسه
وقد اعتمد . دارةوأسلوب االنوع المهنة، حجم المؤسسة، : تختلف تبعا لبعض العوامل مثل 

جانب آبير من تلك البحوث على قياس االتجاهات، واجتهدت أن تقنن وتقيس األبعاد الشائعة 
التى تكمن وراء مجمل تصورات العمال عن وظائفهم، والتى يمكن أن تستخدم للمقارنة بين 

ومن الدراسات . جماعات مختلفة، أو للمقابلة بين االتجاهات المميزة لبعض المواقف
االغتراب لمعروفة من هذا النوع تلك التى قدمها روبرت بلونر وحاول فيها أن يفكك مفهوم ا
، ويحلله إلى عدد من )وهو فى استخدامه المارآسى األصلى ليس اتجاها على اإلطالق(

المكونات التفصيلية آالعزلة وفقدان المعنى، وذلك لكى يوضح أن تلك االتجاهات تختلف تبعا 
وقد تعرض هذا العمل لقدر هائل من النقد، أوال لما يعنيه ضمنا من أن  .وجياالتكنوللمستوى 

آما انتقد هذا . حب العمل أو آرهه يرجع إلى طبيعة العمل نفسه، وليس إلى عقل العامل
يمكن أن  )مقياس: انظر(البحث بسبب االفتراض الذى نهض عليه ومؤداه أن عملية القياس 

. تشكل الخبرة الذاتية للعمل الصناعىالعوامل المرآبة التى آافة  -بطريقة صادقة  -تقيس 
 -بسبب ما انطوى عليه من أخطاء  -وقد عمل التراث الضخم المنشور عن توجهات العمل 

آما أسهم هذا التراث فى االتجاه إلى . االتجاهاتعلى توليد نقد بناء أدى إلى إنعاش بحوث 
  .سوسيولوجيا العمل التوسع فى استخدام اإلثنوجرافيا فى ميدان

                                           
من الواضح أن هذا الوصف المثالى لدوافع اختيار مهنة آالتمريض ربما آان ينطبق على بالدنا  )*(

، ولكنه )آالحروب مثال(روف قاسية معينة فى مراحل قديمة من تاريخها، أو يتحقق فى ظل ظ
اليصدق على اختيارات الغالبية ألبناء تلك المهنة فى العصر الحاضر وفى ظل الظروف العادية، 

 )المحرر(  . ألسباب ال تخفى على فطنة القارئ



 

  

حرآة العالقات ومعروف أن دراسات الدافعية للعمل، التى نمت وتعددت منذ   
تميل إلى أن تعكس اهتمام اإلدارة باآتشاف ما يدور فى عقول العمال، ومن ثم اإلنسانية، 

وآان من العوامل الرئيسية التى نشطت . يضمن قدرا أآبر من اإلخالص للعمل الذى يؤدونه
حوث ما هو معروف من فشل نظم الحوافز التى اتبعت فى دفع األجور، وما اتضح تلك الب

من أن العمال يبدو فى الظاهر أنهم يتصرفون بشكل غير رشيد، حيث يخفضون مستوى 
عن تعظيم  -نظريا  -إنتاجهم إلى ما دون المستوى الذى يستطيعون تحقيقه، أى أنهم يعزفون 

فيما هو أآثر من  -فى أغلب الحاالت  -أن الدافعية تتمثل واتضح . دخولهم فى المدى القصير
باستجابة اإلدارة للعمال الذين  -من بين ما تتأثر  -المنفعة القصيرة األمد، وأنها تتأثر 

  .يكسبون أعلى من معدل األجر بسبب الحوافز التشجيعية على االنتاج

ى ارتبطت بشكل آما نالحظ أن اإلشباع الوظيفى آان آذلك من المصطلحات الت  
ذلك . أساسى باهتمام االدارة بضمان مستوى مرتفع من اإلنتاجية، وقوة عاملة مخلصة لعملها

أى عدم (فعدم رضاء الفرد . أن فكرة اإلشباع تثير طائفة من المشكالت المنهجية الملحة
عن عمله يمكن أن يفتح الطريق أمامه إلى الفشل الشخصى فى آثير من ) إحساسه باإلشباع

التى آانت تفتقر نوعا ما إلى الدقة  -وقد خلصت الدراسات األولى . المجتمعات الغربية
ولكن عندما . إلى أن النسبة األآبر من العمال يزعمون أنهم راضون عن أعمالهم -واإلحكام 

نفكك مفهوم اإلشباع الوظيفى إلى مكوناته، فسوف يبدو لنا جليا أن المعايير التى نستخدمها 
ويمكن هنا اإلشارة إلى التمييز الشهير بين . على اإلشباع تتباين تباينا شديدا فى الحكم

وفى مقدمتها األجور وعدد ساعات العمل، (عناصر اإلشباع الوظيفى الخارجية الظاهرة 
، وعناصر االشباع الوظيفى الداخلية أو التعبيرية أو التى ترتبط بها )وظروف بيئة العمل

عمل، قوة العالقات االجتماعية، فرص الترقى، والحراك فرص اإلبداع فى ال: مثل
  .االجتماعى

وعلى وجه اإلجمال تميل الدراسات المنشورة إلى القول بأن عناصر اإلشباع الداخلية   
تتحقق بشكل أوضح فى إطار األعمال المهنية المتخصصة وأعمال أبناء الطبقة الوسطى 

فر لصاحبها فى نفس الوقت عوائد خارجية التى تتطلب مستوى من التعليم والتدريب، وتو
على الناحية األخرى نجد أن الوظائف الصناعية الوفيرة العدد، المتواضعة األجر، . مجزية

المتاحة للعمال ذوى المستوى المنخفض من المهارة، ال تحقق إال مستوى منخفضا من 
اع الصناعى، التمييز بين العمل المنزلى، علم االجتم: انظر آذلك . اإلشباع الوظيفى الداخلى

  .التوجه تبعا للعمل والتوجه تبعا للوقت



 

  

 Social Workالخدمة االجتماعية   

المصطلح الذى يطلق على مختلف الطرق المنظمة لتحقيق الرعاية والرفاهية   
وخالل أواخر القرن التاسع عشر آانت . االجتماعية من خالل الوقاية أو تخفيف المعاناة

وتمثلت بوضوح فى األنشطة الخيرية لنساء (عية عملية تطوعية إلى حد آبير الخدمة االجتما
ومنذ . ، وآانت تهدف فى المقام األول إلى التخفيف من حدة الفقر المادى)الطبقة الوسطى

الحرب العالمية الثانية، تزايد اتجاه ممارسة الخدمة االجتماعية نحو االحتراف، إلى أن 
آثيرا بحيث تغطى جوانب عاطفية وعقلية باإلضافة إلى أصبحت اآلن ذات نطاق أوسع 

  .الجانب االقتصادى

وتعانى الخدمة االجتماعية المعاصرة من عدم وضوح الحدود والفوارق بينها وبين   
 -ففى بريطانيا . دولة الرفاهيةمختلف الخدمات االجتماعية األخرى التى توجد اليوم فى 

أو موارد ( صائيين االجتماعيين أى التزام قانونى ال يوجد لدى األخ -على سبيل المثال 
واإلسكان، والفقر، فهى جميعا تقع فى إطار مسئولية البطالة، للتعامل مع مسائل مثل ) علمية 

أما ما يتوقع منهم من ممارسات فهو نطاق واسع من المشكالت . خدمات اجتماعية أخرى
المشكالت واألزمات المرتبطة : المثال التى تضر بنوعية الحياة الداخلية، ومنها على سبيل

بحاالت التبنى، وتربية الصغار ورعاية الكبار، وتسوية الخالفات الزوجية، واالعتداء البدنى 
  .والجنسى، وعالقات الناس بعضهم بالبعض اآلخر عموما

يشتمل على " حل المشكالت"فنموذج . وهناك عدة نماذج لممارسة الخدمة االجتماعية  
خصائى االجتماعى دعم وتقوية الموارد العاطفية والتنظيمية للعميل بحيث محاوالت األ

أما العمليات العالجية النفسية المختلفة فهى . يستطيع التعامل مع ما يواجهه من صعوبات
. ترآز على الحاجة إلى التشخيص النفسى االجتماعى قبل تقديم العالج النفسى االجتماعى

يكانيكية لرؤية هذين االتجاهيين فى الممارسة، فإن أصحاب ونظرا للطبيعة الحتمية والم
  االتجاه الوظيفى يؤآدون على دور االخصائى االجتماعى فى مساعدة 

وهناك نماذج . العميل، من خالل تأسيس عالقة دعم ايجابية مالئمة معه) وليس عالج(
زمات، أو واتجاهات أخرى ترآز على تعديل السلوك، أو التدخل المهنى فى حاالت األ

ولكن الممارسة على المستوى الواقعى تميل إلى أن تتميز . التمرآز المؤقت حول أداء المهمة
ومن . بالطابع البراجماتى االنتقائى أآثر من التزامها بتطبيق نموذج أو طريقة بعينها
  لتى التأثيرات القوية الحديثة على الخدمة االجتماعية، تأثير النظرية النسوية والممارسات ا



 

  

ومن المراجعات الجيدة الحديثة للخدمة . تتصدى لمواجهة القهر فى شتى المجاالت
النظرية الحديثة فى الخدمة االجتماعية : االجتماعية ما آتبه مالكولم باين تحت عنوان

الخدمة : فى بريطانيا، وما آتبه هيفرنان مع آخرين تحت عنوان)٥٥()١٩٩١والصادر عام 
فى الواليات المتحدة )٥٦()١٩٩٢صدرت الطبعة الثانية عام (االجتماعية االجتماعية والرعاية 

  .األمريكية

وليس من الغريب أن يالحظ الكثيرون من خارج تخصص الخدمة االجتماعية   
آما . االهتمام الواضح بالتناول العالجى النفسى الدورى لممارسة الخدمة االجتماعية

 -طابعها األخالقى المالزم لها، لجدل طويل تعرضت ممارسة الخدمة االجتماعية، بسبب 
لفت خالله البعض االنتباه إلى آون الخدمة االجتماعية أداة سياسية فى األساس،  -متكرر 

  .أو تعويقها العدالة االجتماعيةتهدف إما إلى دعم 

 Group Work    خدمة الجماعة

  .المادة التالية: انظر  

 Casework          خدمة الفرد

هج الخدمة االجتماعية وأآثرها شيوعا، وقد وضعت أسسها فى األصل أقدم منا  
، غير أن أول تأصيل نظرى لها )١٨٦٩(فى منظمة لندن للبر  Octavia Hillأوآتافيا هيل 

التشخيص االجتماعى، الصادر عام : يرجع الفضل فيه إلى مارى ريتشموند فى آتابها
تياجات الفرد وحل مشكالت الشخصية وإذ تؤآد خدمة الفرد على مواجهة اح. )٥٧(١٩١٧

. آما تنهض على تقاليد نظرية مختلفةالتحليل النفسى، نلمس تشابهها العام واللصيق مع 
والطريقتان األخريان هما خدمة الجماعة، . وهى أحد الطرق األساسية للخدمة االجتماعية

نشطة ومواقف وتقوم أوالهما على انخراط االخصائى االجتماعى فى أ. وتنظيم المجتمع
جماعات صغيرة من العمالء الذين يواجهون صعوبات مشترآة أو متشابهة، فى حين أن 
الثانية تضع األخصائى االجتماعى فى إطارالجيرة ليلعب دوره آمصدر دعم ومعبء 

  .للعناصر النشطة محليا

 Sociogram خريطة العالقات االجتماعية

  .شبكة اجتماعية، القياس االجتماعى: انظر  

 Privatizationالخصخصة          



 

  

سافاس، : انظر. (هى نقل المسئوليات من الدولة إلى القطاع الخاص فى االقتصاد
وتتخذ الخصخصة أشكاال عديدة، تتباين )٥٨()١٩٨٢خصخصة القطاع العام، الصادر عام 

العلنى فقد تشمل الخصخصة النقل . تبعا لطبيعة المستويات التى يجرى نقلها، ولمن يتم نقلها
الصريح لملكية الثروة واألصول الخاصة بالمؤسسات االقتصادية العامة أو ملكية العقارات 

وربما  -آذلك يمكن أن تشمل الخصخصة التقليل التدريجى . السكنية التى تملكها المحليات
وقد آان . لما تقدمه الدولة من مساعدات، وإعانات، وصور التدخل -غير المعلن صراحة 

بالخصخصة يمثل الشعار الذى آانت ترفعه آل الحكومات المحافظة فى بريطانيا  االلتزام
انظر دراسة حالة متميزة . وغيرها من أقطار أوربا الغربية خالل ثمانينيات القرن العشرين

عند تيموتاى بارنيكوف وزمالؤه، الميل إلى الخصخصة والسياسة الحضرية فى بريطانيا 
وعلى العموم أخذت برامج الخصخصة فى  )٥٩(.١٩٨٩عام  والواليات المتحدة، الصادر

فى مجتمعات أوربا الشرقية التى آانت نظم الشيوعية االنتشار والنشاط بعد سقوط النظم 
ومن المهم أن ننبه إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلح . اشتراآية الدولة فى الماضى

  .الخاص الميل إلى الشأن: الخصخصة والمفهوم السوسيولوجى الواضح

 Fertility, Fertility Rates الخصوبة، معدالت الخصوبة

وتوجد طرق عديدة لقياس . المستوى الفعلى إلنجاب األطفال لفرد أو لعدد من السكان  
الخام، الذى يربط بين عدد المواليد  معدل المواليدومن أبسط الطرق . خصوبة السكان

  .فس السنةاألحياء فى سنة محددة وحجم السكان الكلى فى ن

ومن المقاييس األآثر تعقيدًا تلك التى تربط بين عدد المواليد الذين تنجبهم على امتداد   
العام فئة معينة من السكان، هم عادة النساء فى سن اإلنجاب، وذلك لتكوين مؤشر جيد 

من سن (وقد تتكون هذه الفئة السكانية من النساء الالئى فى سن الحمل . للخصوبة الحقيقية
ويمكن ). معدالت الخصوبة للفئات العمرية(، أو النساء فى فئات عمرية محددة )٤٤إلى  ١٥

  .معدل عام للزيادة السكانية للتوصل إلىمعدالت الوفيات أن ترتبط معدالت الخصوبة مع 

فى ) سواء آكل أو فئة معينة فقط(ويطلق على المقاييس التى تربط الخصوبة بالسكان   
ومن المقاييس ذات القيمة للتعرف على اتجاهات . ها المعدالت الدوريةسنة محددة، يطلق علي

وتقيس هذه المعدالت المواليد منسوبة إلى عدد النساء .معدالت الفوجالخصوبة ما يطلق عليه 
). أفواج الزواج(أو الالئى تزوجن فى سن معينة ) أفواج الوالدة(الالئى ولدن فى سنة معينة 
وج أن تكشف عن التنوع فى توقيتات الحمل بين المجموعات ويمكن لمعدالت خصوبة الف

المتشابهة، وتوضح ما إذا آانت التغيرات فى المقاييس الدورية راجعة إلى تغيرات فى تباعد 



 

  

هذا بالرغم من أن األرقام (الفترات بين آل مولود أو إلى التغيرات فى الحجم الكلى لألسرة 
  ).د فترة طويلة إلى حد ماالنهائية اليمكن الحصول عليها إال بع

ويالحظ من الناحية التاريخية أنه قد حدث انخفاض طويل المدى فى مستويات   
الخصوبة فى المجتمعات الصناعية، وهو انخفاض يرتبط بالتطور االقتصادى وإعادة 
الهيكلة، وانخفاض معدالت وفيات األطفال، والتغيرات فى خدمات الرفاهية والقيمة 

  .جتماعية لألطفال والوضع االجتماعى المتغير للمرأةاالقتصادية واال

 Fecundityالخصوبة البيولوجية    

ويقابل الخصوبة البيولوجية . هى القدرة البيولوجية على تكاثر األفراد أو السكان  
الذى يشير إلى اإلنجاب الفعلى  الخصوبةفى علم السكان مفهوم ) القدرة على اإلنجاب(

، بالرغم من أنهم )ال يقدرون على اإلنجاب(هم أولئك الذين أعقموا حاليا والمنبتون . لألطفال
  .ربما آانوا قادرين على اإلنجاب فى الماضى

 Compliance, Types of Compliance ، أنماط الخضوع)إذعان(خضوع 

: انظر(حدد عالم اجتماع التنظيم أميتاى إتزيونى ثالث وسائل تستطيع التنظيمات   
يمكن القوة من خاللها إخضاع أعضائها، هى فى جوهرها ثالثة أنماط من ) نظرية التنظيم

فقوة القهر التى تعتمد على وسائل فيزيقية، تقوم على . على أساسها تصنيف التنظيمات
أما القوة المكافئة أو . االستخدام الفعلى أو المحتمل للقوة البدنية لتحقيق اإلذعان لألوامر

ائل المادية من خالل تقديم المال، أو غيره من أشكال المكافأة أو النفعية، فتعتمد على الوس
وأخيرا القوة المعيارية . اإلثابة األخرى، التى يرغبها األفراد، ويستطيع التنظيم أن يتحكم فيها

التى تستخدم وسائل رمزية لتحقيق الوالء من خالل استخدام بعض الرموز آالهيبة أو 
ة لنماذج تلك األساليب تستخدم مؤسسة السجن النوع األول من وبالنسب. العواطف أو المشاعر

الوسائل، وتستخدم تنظيمات العمل النوع الثانى من الوسائل، على حين تستخدم النوع الثالث 
  .المؤسسات الجامعية

: ويذهب إتزيونى أيضا إلى أن مشارآة األعضاء الثالثة يمكن تحديدها فى تنظيمات  
، واألخالقى، تغطى نطاق المشاعر التى تتراوح من السلبية )محسوبال(االغترابى، والعملى 

. وال يتفق ذلك مع أنماط الخضوع التى تقوم على أساس واحد. إلى اإليجابية بين المشارآين
ولكن عندما يتم تصنيف آل نمط وفقا لتلك العناصر الثالثة، فإنها تقدم لنا عندئذ تسعة أنماط 

خاليا، ال يتوافق فيها نسق القوة المسيطرة مع مشارآة من عالقات الخضوع تتضمن ست 



 

  

وهكذا وعلى سبيل . األعضاء، األمر الذى يسبب ضغطا دافعا نحو التوافق فى بعد أو آخر
المثال، فإن الجامعات التى تعتمد على القوة الرمزية، ال تستطيع أن تمارس وظيفتها بفعالية 

. ى المعيار السائد بين أعضاء هيئة التدريسه) المحسوبة(عندما تصبح المشارآة العملية 
  ).)٦٠(١٩٦١التحليل المقارن للتنظيمات المرآبة، الصادر عام : انظر مؤلف إتزيونى(

 Line of Best Fit خط أفضل مطابقة

  ).إحصائى(انحدار : انظر مادة  

 Poverty Line      خط الفقر

ر الفقراء، وعلى أساس ذلك الذى يعين الحدود بين الفقراء وغي" الخط"المقصود هنا   
وفى . وهناك خالفات آثيرة حول آيفية تحديد هذا الخط أو تعيينه. يتسنى تحديد أعداد الفقراء

أو (بريطانيا يقوم أشهر تعريف للفقر على تعيين هذا الخط على أساس تلقى الشخص 
تى آانت ، وال")الضمان االجتماعى"أو ما يعرف بمساعدات (معونات لدعم دخلها ) األسرة

وعلى هذا األساس يعد األفراد . تتمثل فى الماضى فى تقديم مساعدات نقدية لدعم حياة األسرة
  .واألسر الذين يتلقون تلك المساعدات ممن يعانون من الفقر

 Error  )فى المعاينة وفى غير المعاينة(خطأ 

المقترن فهناك الخطأ . هناك مصادر عديدة لعدم الدقة أو الخطأ فى إجراء المسح  
والذى يتمثل فى التحيز فى إجراءات اختيار العينة، هذا باإلضافة إلى الخطأ  المعاينةبعملية 

وال يمكن قياس تحيز عدم االستجابة وتحليله إال بعد الفراغ من . المقترن بالمعاينة العشوائية
قل قابلية آما أن هناك مجاالت للخطأ أقل وضوحا وأ. عملية إجراء المقابالت مع المبحوثين

آما أن . وتصنيف اإلجابات اللتين تليهاالترميز ذاتها، وفى عمليتى  المقابلةللقياس فىعملية 
يمكن أن يؤثر فى بعض المقابالت، وذلك عندما يقع هؤالء أحيانا فى  تحيز القائمين بالمقابلة

هر عند أما أخطاء الترميز فتظ. بعض األخطاء، من قبيل إغفال قسم بأآمله من االستبيان
وهى تتمثل فى أخطاء فى تثقيب البطاقات، أو الضغط على زر . إعداد البيانات للتحليل

خطأ عند ترميز إحدى اإلجابات، والخطأ فى عملية التصنيف، مثلما يحدث فى ) مفتاح اآللة(
آما أن مراجعات . حالة عدم القدرة على قراءة توصيف الوظيفة أو قراءتها بشكل خاطئ

تساق بعد إعداد البيانات يمكن أن يمثل بعض أخطاء الترميز، ولكنه ال يفسرها التحرير واال
ذلك أن المسوح تتطلب االهتمام الصارم بكل التفاصيل فى آل خطوة من عملية تقليل . آلها

ذلك أن األخطاء مهما صغرت وقل شأنها فى أى مرحلة يمكن أن . األخطاء إلى حدها األدنى



 

  

  .ل قدرا ملحوظا من الخطأ الكلى فى نهاية األمرتتصاعد وتتفاقم بحيث تمث

 Measurement Error خطأ القياس

  .ترميز، وآذلك المادة السابقة: انظر  

 Sampling Error      خطأ المعاينة

رغم  -الهدف األساسى من أى إجراءات للمعاينة هو الحصول على عينة تستطيع   
إلمكان من خصائص المجتمع الذى أن تعيد إنتاج خصائص تقترب قدر ا -حدود الحجم 

وهناك من الناحية العملية . ندرسه، وبالذات الخصائص التى يهتم بها موضوع الدراسة
هو تحيز : نوعان من الخطأ يمكن أن ينتجا من أى إجراء نستخدمه فى سحب العينة، األول

معاينة المعاينة والذى يمكن أن يترتب على طريقة اختيار العينة، والثانى هو خطأ ال
العشوائية والذى قد يظهر فى العينة المختارة نتيجة االختالفات فى الفرص أمام أفراد مجتمع 

أما الخطأ الكلى للمعاينة فى العينة التى تم . الدراسة الذين اختيروا ضمن العينة أو خارجها
بين واالختالف األساسى . سحبها واستجواب مفرداتها فيتكون من مجموع الخطأين السابقين

االثنين هو أن خطأ المعاينة العشوائية قد يقل آلما زاد حجم العينة، على حين أن تحيز 
وقد يظل هذا التحيز سمة مستمرة، مالم يتم اتخاذ . المعاينة ال يمكن تقليله بهذه الطريقة

إطار : ومن المصادر الهامة للتحيز فى المعاينة. خطوات أخرى لتحسين طريقة اختيار العينة
إذا آان ال يشمل آافة ) قائمة أفراد مجتمع الدراسة الكلى التى يتم منها سحب العينة(نة العي

وعلى سبيل المثال فقد تكون هناك فروق . مفردات المجتمع المقصود شمول بالدراسة
منتظمة بين أولئك الذين يسجلون أنفسهم فى جداول االنتخاب أو اليسجلون، أو بين من لديهم 

وبين غيرهم، بحيث تكون قوائم من هذا النوع غير شاملة لكل األفراد  أرقام تليفونات،
آما أن هناك مصدرا آخر للتحيز هو المعاينة العشوائية التى ال . البالغين من مجتمع الدراسة

تكون من الناحية العملية عشوائية تماما، ألن القوائم والسجالت المستخدمة آإطار للمعاينة ال 
يقة عشوائية وإنما قد تكون مرتبة بنظام معين ال يعرفه الباحث الذى تكون مجمعة معا بطر

  .يسحب العينة

من النوع  المسحالمبحوثين، قد يتم اآتشاف تحيز فى نتائج مقابلة وبعد االنتهاء من   
والتقاء خطأ المعاينة مع تحيز رفض االستجابة يحددان معا . المترتب على رفض االستجابة

  .مسح التى تم جمعها فى الدراسةمدى تمثيل بيانات ال

 Random Sampling Error خطأ المعاينة العشوائية 



 

  

  .المادة السابقة: انظر  

 Halo Effect  )أثر االنبهار(خطأ الهالة 

يشير هذا المصطلح إلى تحيز شائع، فيما يتصل باالنطباع الذى يكونه الناس عن   
فراد الذين يتسمون بالرقة واللطف فاأل. اآلخرين، حيث يتم تعميم الخصائص فى الغالب

إذ نجد : ويمكن أن يؤدى ذلك إلى أحكام مضللة. يفترض أنهم يمتلكون آل الخصائص اللطيفة
على سبيل المثال أن األفراد األذآياء يمكن أن يفترض بشكل زائف أن يحيطوا علما بكل 

  .شئ

 Methodenstreit  الخالف المنهجى 

لوم الطبيعية، االتجاهات الفردية فى مقابل االتجاهات العلوم اإلنسانية والع: انظر  
  .التعميمية

 Cell, Cell Entry خلية، مدخل الخلية

  .جدول التوافق: انظر  

  Word Salad       خليط ألفاظ

انتشارا، وهو عبارة عن اضطراب ) الفصام(الشيزوفرينيا من أآثر أعراض مرض   
لفصام الكلمات التى تيسر تحقيق التواصل مع فبدال من أن يختار مرضى ا. فى استخدام اللغة

اآلخرين، نجدهم يربطون بين الكلمات التى يستخدمونها بالطريقة التى تحلو لهم، أو 
ومن الممكن أن يولد . يستخدمون بعض أساليب الربط بين الكلمات بعيدة عن سياق الحديث

إلى تحويل  -ته المتطرفة فى صور -هذا االتجاه اضطرابا لغويا من النوع الخفيف، أو يؤدى 
حديث مريض الفصام إلى خليط ألفاظ، تصبح فيه الرابطة بين الكلمات المستخدمة غير 

  .مفهومة للسامع، األمر الذى يحول دون تحقيق االتصال

 Quintiles       ُخميس

األربعة عندما نكون بصدد ) الفرز(القيم التى تتضح عند آل نقطة من نقط التقسيم   
  .التكرارى إلى خمسة أقساميع التوزتقسيم 

 Homophobia الخوف من الجنسية المثلية

مصطلح صكه جورج فاينبرج فى آتابه بعنوان المجتمع والجنسية المثلية الصحية   



 

  

ولقد استخدم تقنيات . ليشير إلى الخوف النفسى من الجنسية المثلية) ٦١()١٩٧٢الصادر عام (
ن الدراسات تشير إلى خصائص الشخصية التى تخاف قياسية لقياس هذه الحالة، وقدم عددا م

ومع ذلك فإن ". الشخصية التسلطية"من الجنسية المثلية، مقتفيا أثر أدورنو فى مفهومه عن 
المفهوم ما يزال محدودا، حيث أنه يرآز على الخصائص السيكولوجية، ويميل إلى إهمال 

  .المصدر البنائى األوسع لتابو الجنسية المثلية

 Sociological Imagination السوسيولوجى الخيال

  .ميلزتشارلز رايت : انظر  



 

  

  )د(حرف 
  

 Kuznets Cycleدائرة آوزنتس     

  .دورة العمل: انظر  

  الداروينية، الداروينية االجتماعية

Darwinism, Social Darwinism 

هى اإليمان بنظرية التطور عبر طريق االنتخاب الطبيعى، التى يرجع الفضل األول   
تقل عن اآلخر، فى تطويرها إلى آل من تشارلز داروين وألفريد واالس، آل بشكل مس

أصل : حظيت فيما بعد بانتشار واسع من خالل عملين آبيرين لداروين حول التطور هما
الصادر (، وأصل اإلنسان )٦٢()١٨٥٩الذى نشر عام (األنواع عن طريق االنتخاب الطبيعى 

وتفترض الصيغة األساسية لهذه النظرية أنه لما آانت أعداد سكان مجتمع ما )٦٣().١٨٧١عام
ومستقرة، مع أن عملية التكاثر تتم بمعدل أعلى من معدل اإلحالل، فإن ذلك يعنى أن  ثابتة

هناك آلية انتقائية منظمة تتدخل فى هذه العملية، وهى العملية التى تفضى إلى فناء بعض 
االنتخاب "وهذه اآللية هى التى تعرف باسم . األفراد، بينما يكتب البقاء للبعض اآلخر

أولئك األفراد الذين يتوافقون مع بيئتهم بشكل أفضل هم الذين سيبقون  ، حيث أن"الطبيعى
وعلى مدار السنين تفضى هذه العملية إلى . مع بيئتهمينما يموت األفراد األقل تكيفًا أحياء، ب

ولم ينقض أآثر من ثالثين عاما إال وآان قد تم التعرف على هذه اآللية الفعلية . تكوين األنواع
الفردى، وأصبح جزءا رئيسيا داخل النظرية القائمة لتدشن  الجين الموروثللوراثة، وهى 

  . بذلك الداروينية الحديثة

وآانت نظرية داروين وواالس تشكل وقت آتابتها أحد الروافد المهمة فى الخطاب   
لدى النزعة التطورية الذى آان سائدا آنذاك حول التطور بشكل عام، والذى آان يشمل 

وقد تحمس آثير من دارسى المجتمع المتأثرين بهربرت سبنسر لتبنى  .سبنسرهربرت 
بل إن هربرت سبنسر نفسه هو الذى صك مصطلح . فى آتاباتهم" العلمية"نظرية داروين 
ليفسر به عملية التطور التاريخى ) وهو المفهوم الذى ينسب خطأ إلى داروين(البقاء لألصلح 

ع عشر، ظهرت فى الواليات المتحدة األمريكية ولكن مع نهاية القرن التاس. للمجتمعات
وبريطانيا حرآة فكرية سعت إلى دمج مفاهيم ونظريات البقاء لألصلح فى النظرية 



 

  

وفى . أشهر حرآات الداروينية االجتماعية وضوحا علم تحسين النسللذا آان . االجتماعية
تدعو بطرق بعض صورها األآثر تطرفا آتب بعض أعضاء جميعة تحسين النسل رسائل 

مختلفة إلى التعقيم اإلجبارى لبعض الجماعات السكانية الفرعية أو عزلها فى معسكرات 
خاصة، وتدعوا فى الوقت نفسه إلى اإلنجاب االنتقائى بالنسبة لبقية السكان، من أجل تحسين 

أما فى وقتنا الحالى فقد أصبحت نظرية داروين محال . النوعية الوراثية للسكان برمتهم
إذ يؤمن بعض العلماء اليوم أن العملية البطيئة لالنتخاب الطبيعى آما . راجعة والخالفللم

عن  -آما زعموا  -شرحها داروين، ليست آافية لتفسير تكوين األنواع، التى ينبغى أن تنشأ 
ومع ذلك مازالت الغالبية العظمى من علماء . بعض العمليات التى تحدث بشكل أآثر سرعة

جمبلوفيتش، لودفيج : انظر أيضا. لوراثة تلتزم بفكر الدراوينية الجديدةالبيولوجيا وا
  ).علم االجتماع العسكرى(الدراسات السوسيولوجية العسكرية 

 Neo Darwinism الداروينية الجديدة

  .المورث: وآذلكالمادة السابقة : انظر  

 Motive, Motivationدافع، دافعية

  .م الدوافع لغة الدوافعتفسير، التحليل النفسى، معج: انظر  

 Achievement Motivation دافعية اإلنجاز 

تعرف دافعية اإلنجاز بأنها الحاجة لألداء الجيد أو السعى الحثيث للنجاح، آما تتبدى   
فى مواصلة الجهد فى مواجهة الصعاب، ومن هنا تعد الدافعية لإلنجاز أحد الدوافع اإلنسانية 

فى مؤلفه مجتمع اإلنجاز المنشور عام  -س دافيد ماآليالند ولقد قام عالم النف. المحورية
بقياس دافعية اإلنجاز من خالل تحليل االستجابات الوصفية للمبحوثين، وإن  -)٦٤(١٩٦١

آانت فرضيته التى حاول أن يربط فيها بين الدافعية لإلنجاز والنمو االقتصادى قد أثارت 
االعتقاد  -الخمسينيات والستينيات من هذا القرن خالل  -وقد شاع لفترة ما . قدرا من الخالف

عند البعض أن فقدان الدافعية يمثل تفسيرا الفتقار بلدان العالم الثالث للنمو االقتصادى، 
وقد لقيت هذه األطروحة انتقادات . األمريكييننظرية التحديث وبخاصة لدى بعض مفكرى 

: أمريكا الالتينية: فرانك فى مؤلفه مثل أندر جوندرنظرية التبعية عديدة من قبل أصحاب 
  .أخالقيات العمل: انظر أيضا)٦٥(. ١٩٦٩تخلف أم ثورة، الصادر عام 

 Signifier Versus Signified Distinction الدال فى مقابل المدلول عليه



 

  

  .علم العالمات أو السيميولوجيا، )فردينان دى(ما بعد البنيوية، سوسير : انظر  

 Original Incomeالدخل األصلى   

  .توزيع الدخل: انظر  

 Personal Income الدخل الشخصى

  .توزيع الدخل: انظر  

 Disposable Income  )أو الممكن التصرف فيه(الدخل القابل للتصرف فيه 

  .توزيع الدخل: انظر  

 Discretionary Income الدخل المتروك لتقدير الشخص

  .توزيع الدخل: انظر  

 Sociological Studies of Aids لإليدزالدراسات االجتماعية 

أعراض نقص : ترمز آلمة اإليدز اإلنجليزية إلى الحروف األولى السم المرض  
مجموعة من األعراض واإلصابات المعقدة  -آما يستدل من االسم  -المناعة المكتسبة، وهو 

ز المناعة عند لجها) HIVالمسمى (والقاتلة فى النهاية والراجعة إلى تدمير أحد الفيروسات 
وبعد إصابة الفرد بفيروس اإليدز بحوالى ثالثة أشهر تبدأ فترة تعرض المريض . اإلنسان

بشدة ألنواع من اإلصابات والعدوى، والتى تدل على استجابة الجسم لإلصابة بالفيروس، 
د وقد يعيش المصاب بع. وهى التى يعتمد عليها فى إجراء االختبارات األساسية لتحديد الحالة

ذلك سنوات حياة شبه خالية من أعراض هذا المرض، إلى أن يستسلم الجسد فى النهاية 
للموت تحت وطأة اإلصابة بأحد األمراض التى تعد  نادرة أو غير عادية، خاصة مرض 

وهو (، ومرض السرقوم (PCP)االلتهاب الرئوى المصحوب بتكيسات على القصبة الهوائية 
واتضح أن الطرق . (KS)ى تصيب األوعية الدموية الدقيقة نوع من األورام الخبيثة الت

آما قد يحدث فى حالة (الرئيسية لنقل العدوى باإليدز تتمثل فى سوائل الجسم، خاصة الدم 
، والسائل )نقل الدم، أو تعاطى المخدرات فى الوريد، والنقل المباشر من األم إلى الجنين

سواء فى الممارسات الجنسية العادية أو (امل المنوى وذلك فى حاالت االتصال الجنسى الك
وقد حددت منظمة الصحة العالمية ثالث مناطق النتشار المرض يصحب آل منها ). الشاذة

    :نمط معين من أنماط االصابة بالعدوى



 

  

  المنطقة األولى فى آسيا وهى التى يوجد فيها اليوم أآبر عدد من اإلصابات باإليدز  *

ريقيا، حيث اآتشف المرض ألول مرة، وحيث تتم اإلصابة المنطقة الثانية قارة أف *
  )بين رجل وامرأة(أساسا عن طريق االتصال الجنسى العادى 

المنطقة الثالثة هى الدول الغربية الصناعية حيث بدأ فيها المرض بشكل وبائى خالل  *
عدة  الثمانينيات، وآانت العدوى تنتقل باألساس عن طريق االتصال الجنسى الشاذ، وتعاطى

  .أفراد للمخدرات بالحقن بنفس الحقنة

قدر عدد الذين أصيبوا بفيروس المرض بحوالى ثالثين مليونا، وأن  ١٩٩٦وفى عام   
  .هناك عشرة ماليين مصابا على قيد الحياة فى ذلك التاريخ

وقد أسهم علم االجتماع بعدة طرق فى فهم اإلصابة باإليدز، والتحكم فى انتشار   
لدراسات التى أجريت للشبكات الجنسية ودورها فى نقل المرض، دورا ولعبت ا. المرض

آما أفاد علم االجتماع الدراسات القومية . ١٩٨٢فى عام  HIVحاسما فى اآتشاف فيروس 
الضخمة التى تناولت السلوك الجنسى وسلوك تعاطى المخدرات، وخاصة دراسات الكاب 

KABP )واالتجاهات، والسلوك، والممارساتالمعرفة، : وتشمل الحروف األولى لكلمات( ،
مظاهر السلوك  -ومراقبة  -والبحوث الكيفية التى أجريت بطريقة إبداعية بهدف مالحظة 

واألنشطة التى تنطوى  على احتماالت آبيرة لإلصابة بعدوى اإليدز، ودوائر انتشار تلك 
المخاطرة من االعتماد وفى هذا السياق تم تطوير نظريات . المظاهر السلوآية وإيقاع حدوثها

فى الماضى على نموذج المعتقدات الصحية إلى الجوانب البيئية واالستراتيجية ودراسة 
  .االستجابات الجماعية وردود فعل المجتمع

ولما آانت األنشطة التى ترتبط بعدوى اإليدز تتسم فى أغلب المجتمعات بأنها أنشطة   
الهامشية، لذلك أسهمت دراسات علم غير شرعية أو خاصة بممارسات بعض الجماعات 

االجتماع لهوية النوع، ومفهوم االنحراف، والهوية الجنسية فى توجيه الدراسات والبحوث 
وتم ابتكار بعض األساليب للتعرف على بعض الفئات الخفية . الوبائية على هذا المرض

درات بالحقن، أو التى يصعب الوصول إليها أو التعامل معها، آمتعاطى المخ) المستترة(
وتم . مع الرجال) خفية(والرجال الذين ليس معروفا عنهم أنهم شواذ ولكنهم يمارسون الجنس 

ذلك عن طريق تطوير بعض المنهجيات وأساليب البحث المعروفة فى علم االجتماع 
 -على سبيل المثال  -فاستخدمت . واألنثروبولوجيا و تكييفها لتحقيق هذه األغراض

الجنسية التى يدونها الشخص بنفسه لنفسه، وذلك للحصول على ) ليومياتأو ا(المذآرات 



 

  

  .معلومات شديدة الخصوصية وبأقل قدر ممكن من التفاعل مع المبحوثين

: وتتمثل اليوم المصادر الرئيسية للدراسة السوسيولوجية لإليدز فى المؤتمر السنوى  
آل دورة من دورات المؤتمر،  الجوانب االجتماعية لإليدز، والمجلد الذى يصدر بأعمال

والكتاب الدورى الذى يصدر مرة آل عامين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم 
  )٦٦(.اإليدز فى العالم: وزمالؤه، ويحمل عنوان J. Mannالمتحدة لإليدز ويحرره مان 

 Sociologies of Every Day Life الدراسات االجتماعية للحياة اليومية

روع علم االجتماع التى تهتم ببحث تنظيم ومعنى الحياة اليومية، وفى يقصد بها ف  
يساوى البعض بينها وبين الدراسة االجتماعية للوحدات الصغرى ) ولكن ليس دائما(الغالب 

وآذلك بالدراسة الكيفية لخبرات وتجارب الحياة اليومية بأنوعها ) الميكروسوسيولوجيا(
ع، والنوم، والمحادثات التليفونية، وخبرات العمل، آسلوك المارة فى الشار: المتعددة

فهم الحياة اليومية، الصادر عام : ويمثل مؤلف جاك دوجالس. والكالم، والتعامل مع الوقت
علم : "آما قدمت باتريشيا أدلر وزمالؤها فى مقالهم. عرضا مبكرا لهذا الميدان )٦٧(١٩٧٠

عرضا أقل حماسا،  )٦٨(١٩٨٧االجتماع عام المنشور فى حولية علم " اجتماع الحياة اليومية
  .ولكنه أآثر حداثة للميدان

وقد . وعلى هذا فإن الدراسات االجتماعية للحياة اليومية تغطى نطاقا نظريا عريضا  
علم اجتماع الحياة اليومية، الصادر عام : فى آتابه -على سبيل المثال  -ذهب أندرو ويجرت 

أساسية ذات تأثير خاص على هذا  -أو منظورات  -إلى أن هناك أربع رؤى  )٦٩(،١٩٨١
  :الميدان البحثى

منظور إرفنج جوفمان عن الفن المسرحى الذى يستعير صورة المسرح لتحليل آيف  *
  .يقدم الناس أنفسهم فى الحياة اليومية

الذى يرآز على االجراءات التى  اإلثنوميثودولوجيامنظور هارولد جارفنيكل فى  *
  .حياتهم اليومية) إعادة ترآيب(جميع يتبعها الناس فى ت

عند الفريد شوتز، وتوماس لوآمان وغيرهما التى وفرت  الفينومينولوجيامنظور  *
  .أساسا فلسفيا لتحليل وترآيب وعى الحياة اليومية

لهنرى ليفيفر الذى يدرس تناقضات الحياة اليومية النظرية النقدية وأخيرا منظور  *
والمنظور األخير هو الوحيد من بينها . ظل النظام الرأسمالىالتى يعتقد أنه يتم قمعها فى 



 

  

  .الذى لم يتبن اإلطار المرجعى لعلم اجتماع الوحدات الصغرى

  )رةسوسيولوجيا الهج(جتماعية للهجرة الدراسات اال

Sociological Studies of Migration 

د أو الجماعات على فكرة االنتقال الدائم لألفرا -بدرجات متفاوتة  -تنطوى الهجرة  
وتتسم . عبر حدود رمزية أو سياسية لإلقامة فى مناطق سكنية أو مجتمعات محلية جديدة

الدراسات السوسيولوجية للهجرة بالتنوع، وعادة ما تشكل جزءًا من دراسة مشكالت أوسع 
والمألوف فى  .التنمية االقتصاديةاالجتماعية أو القرابة، أو الشبكات مثل البحوث فى مجال 

وعادة ما ينظر إلى . هذه البحوث التمييز بين عوامل الطرد وعوامل الجذب فى تحليل الهجرة
على أنها تولد ) آمعدالت البطالة المرتفعة فى منطقة المنشأ على سبيل المثال(عوامل الطرد 

هجرات ذات طابع محافظ وتهدف إلى تعظيم اإلحساس باألمن، فى حين أن عوامل الجذب 
جًا للتوسع االقتصادى فى البلد أو اإلقليم المستقل تعمل على تشجيع الهجرة التى تكون نتا

تلك التى تحدث بين  -آما يتم التمييز بين الهجرة الخارجية . ورآوب المغامرة وتعظيم الدخل
  .والهجرة الداخلية التى تتم بين األقاليم فى البلد الواحد -البلدان 

الحضرية فى البلدان النامية، وقد أآدت  -ريفية وتتوفر أدبيات آثيرة حول الهجرة ال  
هذه األدبيات على أهمية األسرة واألصدقاء فى منطقة المقصد آمتغير مفسر لمعدالت 

 -الهجرة الريفية : "انظر على سبيل المثال مثال بنرجى(الهجرة من مناطق منشأ بعينها 
د لالقتصاد واإلحصاء، عام ، المنشور فى مجلة جامعة اآسفور"الحضرية والروابط األسرية

وآثيرًا ما استثمر أصحاب العمل شبكات العالقات القرابية فى استجالب العمالة ) ٧٠().١٩٨١
هناك مناقشة (غير الماهرة ونقلها من منطقة إلى أخرى أو بين البلدان وبعضها البعض 

  )٧١().١٩٨٧، الصادر عام "شئون أسرية: "ضافية لهذا الموضوع فى مؤلف جريكو

وهناك معالجات أخرى فى األدبيات السوسيولوجية الرئيسية األخرى للعالقة بين   
االستراتيجيات القرابية الستجالب العمالة والهجرة فى ميادين دراسات العمالة والعالقات 

وقد عنيت دراسات السلوك المرتبط بالبحث عن وظيفة بدراسة وتحليل ممارسات . اإلثنية
ى والهجرات المتتابعة، حيث تفضى الهجرة الناجحة ألحد أعضاء مثل االستخدام المتتال

األسرة إلى خلق سلسلة من الفرص لكافة أعضاء الشبكة القرابية، مثلما تشير دراسة جارى 
إلى ) بوالية فلوريدا(مورمينو للهجرات اإليطالية فى أوائل القرن العشرين إلى مدينة تامبا 

ين نبعت من ثالث قرى فقط فى جنوب غرب صقلية أن نواة مجتمع المهاجرين اإليطالي



 

  

، المنشور فى ”لقد عملنا بجد وراعينا أقاربنا: "انظر مقالة(ومجتمع محلى واحد فى باليرمو 
وعادة ما تتسم هذه األدبيات بأنها ذات بعد إثنى، يبدو )٧٢()١٩٨٢، عام "تاريخ العمل"مجلة 

أليرلنديين، واإليطاليين، والكنديين ذوى واضحًا أيضًا فى دراسة تامارا هارافن لهجرات ا
 -شمال شرق الواليات المتحدة  -األصول الفرنسية إلى المدن الصناعية فى نيو إنجالند 

 - ١٩١٢نيوهامبشير، فى الفترة  -عمال مدينة مانشستر : "انظر مقالها(خالل الفترة ذاتها 
  .)٧٣()١٩٧٥، المنشور فى مجلة تاريخ العمل، عام ١٩٢٢

م ستيفان آاستل وجوديوال آوزاك وجهة نظر أقل تفاؤًال لطبيعة ونتائج الهجرة يقد  
اإلثنية فى عملهما المثير للخالف وأطروحتهما التى خضعت لنقاش موسع، القائلة بأن 
الهجرات الواسعة لقوة العمل األجنبية إلى الدول األوربية الصناعية المتقدمة فى فترات 

الحرب الثانية خالل عقدى الخمسينيات والستينيات قد حققت  الرواج التى سادت فى أعقاب
جديد من العمال جيش احتياطى تفتيت الطبقة العاملة المحلية، وخلق : هدفين أساسيين هما

 )١٩٧٣العمال المهاجرون والبناء الطبقى فى أوربا الغربية، الصادر عام : انظر آتابهما(
 الطبقة الدنيا، ء المهاجرين يشكلون جزءًا من وذهب آخرون إلى القول بأن مثل هؤال. )٧٤(

حيث أنه يتم التمييز ضدهم فى أسواق العمل واالستخدام واإلسكان، ولذلك فإنه ال يمكن 
وثمة تفسير مارآسى بعينه يذهب إلى أن العمالة . تمثلهم فى إطار البناء الطبقى المحلى

عرقيًا من الطبقة العاملة، وأن تفسير  تمثل جزءًا) فى بريطانيا وغيرها من البالد(المهاجرة 
ذلك اليمكن أن يختزل ببساطة إلى مجرد وجود عجز فى العمالة تعمل على سده قوة العمل 

العنصرية : "هناك عرض لهذه التفسيرات المختلفة للهجرة فى آتاب ميلز. (المهاجرة
  )٧٥()١٩٨٢والعمالة المهاجرة، الصادر عام 

قاد بأن الهجرة تنطوى على االفتراق عن األقارب، وهى ولقد آان من الشائع االعت  
الممتدة فى البلدان الصناعية  األسرةأطروحة تتسق مع الرؤية الوظيفية القائلة بانهيار 

الحضرية، على الرغم من أنه من المقبول اآلن القول بأن العالقة بين األسرة، والعمالة، 
ولقد . تاريخية أآثر مما آان يعتقد فيما سبقوالهجرة أآثر تعقيدًا، آما أنها ذات خصوصية 

األسرة : أشار آل من آونراد آرنسبرج وسولون آيمبول منذ األربعينيات فى آتابهما
، أشارا إلى أن االنتشار الجغرافى لم يفض إلى تحطيم )٧٦(والمجتمع المحلى فى أيرلندا

نديين الذين هاجروا إلى الروابط اإللزامية والمشاعر األسرية، بحيث أن الفالحين األيرل
تجزؤ : انظر أيضا. المدن األمريكية مازالوا يرسلون نقودا إلى ذويهم فى مواطنهم األصلية

  .سوق العمل



 

  

 Cultural Studies الدراسات الثقافية

ميدان جديد سريع النمو من ميادين البحث األآاديمى، يدرس فى بعض األحيان   
وهو يقع على تخوم عدد من العلوم . هد العلياآتخصص مستقل فى بعض الجامعات والمعا

ويهتم ). خاصة األدب وعلومه بشكل ظاهر(واالنسانية ) خاصة علم االجتماع(االجتماعية 
من هنا . هذا الميدان أساسا بدراسة طبيعة الثقافة الجماهيرية ومنتجات الصناعات الثقافية

: ذآر منها على سبيل المثاليندرج تحت هذا الميدان عدد من المجاالت والموضوعات، ن
الدراسة : انظر مادة(والمجتمع االستهالآى الثقافة الجماهيرية، ودراسة االتصال، 

ووقت الفراغ، ما بعد الحداثة، وسائل االتصال الجماهيرى، ، و)االجتماعية لالستهالك
الهوية وبعض جوانب نظرية األدب ونظرية علم االجتماع التى تتصل بتكوين 

ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد آتاباتهم األآثرتمثيال وأهمية لهذا االتجاه . لوجياوباإليديو
يورجن : نذآر) وإن آانوا هم أنفسهم قد يرفضون إطالق هذا االسم على بحوثهم وآتاباتهم(

  .هابرماس، وستيوارت هال، وبيير بورديو، وجان بودريار، وجان فرانسوا ليوتار

ت الثقافية آميدان بحثى فقد يجد البعض أنها تفتقر إلى نواة وإذا نظرنا إلى الدراسا  
فقد استعار هذا الميدان على . وبؤرة تتسم بالتميز والتماسك، والتى تبرر جعلها علما مستقال

مر األعوام آثيرا من موضوعات اهتمامه والعديد من توجهاته النظرية بحرية وبكثرة من 
عض النقاد مؤخرا إلى القول بأن ميدان الدراسات وقد ذهب ب. علوم وميادين بحثية أخرى

الثقافية بات يمارس تأثيرا ضارا على التدريس والبحث فى آل من علم االجتماع، وعلم 
حيث أنه أخذ يشجع المشتغلين بهذه العلوم على تجاهل إجراء . السياسة، والتاريخ االجتماعى

ابة االجتماعية الخالية من البيانات بحوث إمبيريقية منظمة، وفضلوا على ذلك نوعا من الكت
حيث تفتقر الحجج واآلراء إلى الدعم ) على األقل فى بعض الحاالت المتطرفة(إلى حد آبير 

المستمد من بيانات إمبيريقية، وتنهض باألساس على التأمل النظرى، وإذا لجأت بشكل 
وبذلك . ية العارضةمتقطع إلى عرض بيانات، فإنها تكون مستمدة من المالحظات اإلمبيريق

فى مقابل ذلك . الحياة اليوميةاالجتماعى فى  البناءتقلل تقل الدراسات من أهمية مالحظة 
يذهب المدافعون عن الدراسات الثقافية إلى أنها قد  زودت علم االجتماع بدفقة حياة جديدة، 

) المحتضرة(تة بالمفاهيم المي -قبل ذلك  -أوال من خالل أنها آشفت مدى شغف علم االجتماع 
آما أحيته من . المتصلة بعالم االنتاج، والمشتقة من التراث السوسيولوجى للقرن التاسع عشر

خالل توجيه الباحثين إلى االنشغال باالهتمامات الحقيقية للناس العاديين فى المجتمعات 
  . المتقدمة فى أواخر القرن العشرين



 

  

قد شهد تحوال ) كن بدرجة أقل األمريكىول(ومن الواضح أن علم االجتماع البريطانى   
ومن األمور التى يتعين مالحظتها . مهما وبارزا نحو الدراسات الثقافية فى أوائل التسعينيات

وتعليق الحكم عليها اآلن ما إذا آان هذا التحول يعكس تغييرا بعيد المدى فى االتجاه نحو 
 استبطانتكن أآثر من جزء من مزاج  فى المجتمعات المتقدمة، أما أنها لم الفرديةمزيد من 

يمكن أن نجد . ساد فى نهاية األلفية الثانية فى بالد الحضارة الغربية) ولكنه مؤقت(عام 
عرضا عاما طيبا للقضايا األساسية والحوارات الرئيسية فى هذا الميدان فى الكتاب الذى 

: انظر أيضا)٧٧(.١٩٩٣ام قراءات فى نظرية الثقافة فى ع: نشرته دار بوليتى للنشر بعنوان
  .الدراسة االجتماعية لالستهالك، علم االجتماع المعرفى

 Time - and - Motion Studies دراسات الزمن والحرآة 

  .اإلدارة العلمية: انظر  

 Lesbian and Gay Studies دراسات السحاقيات والشواذ

الدراسة المصابين أحد ميادين البحث الذى يشترك فيه عدد من التخصصات ويتناول ب  
ومع أنه يمكن تتبع الموجة ). الشواذ(والرجال ) السحاقيات(بالجنسية المثلية من النساء 

خاصة فى البحوث التى أجراها (األولى من تلك البحوث إلى أواخر القرن التاسع عشر 
ت، ، إال أن اإلسهامات األساسية فى هذا الميدان بدأت تظهر فى السبعينيا)ماجنوس هيرشفيلد
وبحلول التسعينيات تأسست برامج . للسحاقيات والشواذ الحرآة االجتماعيةفى فجر ازدهار 

وقد . دراسية، ومعاهد، وأقيمت مؤتمرات وأنشئت دور نشر تخصصت فى هذا  الميدان
سيطرت بحوث علم االجتماع على البحوث التى أجريت على السحاقيات والشواذ، وخاصة 

الجنسية الغيرية، الخوف : انظر أيضا. فوآو، وبالحرآة النسائيةل تلك المتأثرة بأفكار ميشي
  .من الجنسية المثلية، الجنسية المثلية

 Population Studies دراسات سكانية

  .الديموجرافيا: انظر  

  )أو علم االجتماع العسكرى(الدراسات السوسيولوجية العسكرية 

Sociological Studies of Military and Militarism 

من األمور المستقر عليها أن علماء االجتماع آانوا يميلون إلى إهمال القضايا   
والواقع أن هذا حكم مضلل إلى حد ما، ذلك أنه ليس هناك فقط . والموضوعات العسكرية



 

  

العديد من الدراسات التى اتخذت من الجيش موضوعًا لها، ولكن األمر األهم أنه من العسير 
الطابع السوسيولوجى المتميز فى العسكرية أو الحرب، هذا إذا آان أن نتبين الجوانب ذات 

فالتهديد بالفناء الكونى الذى آان ماثًال فى فترة الحرب الباردة . هناك مثل هذه الجوانب أصًال
  .بين القوى العظمى المعادية، يبدو موضوعًا يتجاوز حدود االهتمام السوسيولوجى وحده

المؤسسات العسكرية وسوسيولوجيا : يرت النج المعنونوعلى أية حال، يقدم آتاب آ  
المنشور حول الموضوع، فضًال عن عرضًا مبكرًا للتراث )٧٨()١٩٧٢الصادر عام  (الحرب 

وتشير هذه . ببليوجرافيا شارحة ألآثر من ألف وثالثمائة موضوع حول العنف المنظم
  -:إلى ثالث فئاتالموضوعات إلى أن الدراسات العسكرية يمكن تصنيفها بسهولة 

هناك فيض من البحوث حول انخراط الجيش فى السياسة فىكل من البلدان األولى،   
األمريكى  ميلز للمرآب العسكرى الصناعىويعد تحليل تشارلز رايت . المتقدمة والنامية

وفى إطار المساهمات . خالل فترة الحرب الباردة نموذجًا جيدًا للفئة األولى من الدراسات
لتوسيع نطاق هذا التقليد البحثى إبان الثمانينيات، بدأ عدد من المنظرين االجتماعيين  المهمة

مثل (والمتخصصين فى الدراسة التاريخية والمقارنة ) مثل أنتونى جيدنز(ذوى الحيثية 
البحث فى العالقة بين التغيرات العسكرية من ناحية، والتغيرات االقتصادية ) مايكل مان

تماعية واإليديولوجية، من ناحية أخرى، التى لقيت عادة قدرًا أآبر من والسياسية واالج
أى، الميل إلى البحث عن (بعبارة أآثر تحديدًا، إن تأصل النزعة العسكرية . االهتمام البحثى

فى بعض أجزاء العالم النامى، قد تم بحثها ) حلول عسكرية للمشكالت السياسية والصراعات
دور الجيش فى البلدان المتخلفة : مال، مثل آتاب جونسون بصورة شاملة فى بعض األع

، الذى يحدد فى آن واحد بعض األشكال المتعددة التى يمكن بها )٧٩()١٩٦٢الصادر عام (
الحكم المباشر، التأثير غير المباشر، التحالفات (للعسكرية أن تتدخل فى السياسة 

لتى تدفع إلى التدخل العسكرى فى الحكم ، آما يقدم قائمة طويلة من العوامل ا)االستراتيجية
القوة النسبية للقوات المسلحة، والمأزق السياسى، والفساد اإلدارى (فى مجتمعات بعينها مثل 

، ومع ذلك ينبغى أن نالحظ أن هناك قدرًا ضئيًال من االتفاق، أو ربما عدم )وما إلى ذلك
  .اتفاق حول تحديد أى هذه العوامل هو األآثر أهمية

الداروينية يمكننا اإلشارة إلى االهتمام الذى أولته النظريات السوسيولوجية مثل : نياثا  
لموضوع الحرب والعنف،  مثلما هى الحال عند المنظر االجتماعية والنزعة التطورية 

، والنمساوى )١٩٠٩حتى  ١٨٣٨عاش من (االجتماعى البولندى لودفيج جمبلوفيتش 
، اللذان وسعا من نطاق نظرياتهما )١٩٠٤حتى  ١٨٤٢عاش من (جوستاف راتسينهوفر 



 

  

. حول أصول الصراع بين الجماعات االجتماعية لتشتمل على الصراع العسكرى بين الدول
وقد أرجع جمبلوفيتش العنف إلى الكراهية المفترضة التى ال يمكن غض الطرف عنها بين 

وقد افترض بناءًا على . ا بينهااألعراق المختلفة، استنادًا إلى عدم وجود رابطة دم مشترك فيم
ذلك أن الحروب بين الدول تعبر عن الرغبة الملحة فى الغزو الذى ينبع من الحاجة إلى 

وقد آان (أما راتسينهوفر . تحسين الظروف االقتصادية على حساب الجماعات األخرى
للمصالح ه ، فقد طور تنميط)ضابطًا برتبة فريق ورئيسًا للمحكمة العسكرية العليا بالنمسا

وحاآمة للحياة االجتماعية، والتى تتلخص فى الطبيعة االنسانية التى ادعى بأنها متأصلة فى 
رفاهية (، والجماعية )تأآيد الذات(الرغبة فى التناسل وتأآيد الذات الفيزيقية والذات الفردية 

بين ومن شأن هذه المصالح أن تولد الصراع ). الدين(والرغبة فى التسامى ) الجماعة
، )بسبب التوجه اإلنسانى الداخلى لالنصياع إلى الدوافع األولية وإلى الكراهية(الجماعات 

والتى تشكل فى ذات الوقت أساس النظام االجتماعى، حيث أن الصراع من أجل البقاء 
سرعان ما يتخذ شكًال منظمًا تنخرط فيه الجماعة، ثم يفضى فى النهاية إلى ظهور الدول 

  .افسةالقومية المتن

من الجيش باعتباره اسات التى تناولت جوانب مختلفة وهناك أخيرًا عدد آبير من الدر  
الجندى األمريكى : تنظيمًا رسميًا، بما فى ذلك دراسة صامويل ستوفر وآخرون المعنونة 

، وموريس )٨١()١٩٦٢المنشور عام (الفارس : ، وصامويل فاينر)٨٠()١٩٤٩المنشور عام (
وقد تناولت العديد من هذه الدراسات ظواهر . )٨٢()١٩٦٠عام (ى المحترف الجند: جانوفينر

 الحرمان النسبىمثل خبرة (اجتماعية ذات طبيعة نظرية وموضوعية أآثر عمومية وأهمية 
علم االجتماع  والمؤسسة : وما من شك فى أن مؤلف جانوفيتز). التى درسها ستوفر وزمالؤه
يمثل أفضل عرض ألدبيات علم االجتماع ) ٨٣()١٩٧٤عام (العسكرية، الطبعة الثالثة، 

آما يمكن . العسكرى، وربما ما زال يعد أفضل مقدمة لهذا اللميدان من ميادين علم االجتماع
للقارئ أن يجد عرضًا جيدًا وحديثًا لهذا الميدان فى آتاب مارتن شو وآولين آرايتون 

: أنظر أيضًا  )٨٤().١٩٨٨در عام الصا(سوسيولوجيا الحرب والسالم : بعنوان ) محرران(
  .اإلمبريالية

   Community Studies  دراسات المجتمع المحلى

إلى أنه بات من المستحيل التوصل إلى  المحلىالمجتمع أدى غموض مصطلح   
تعريف سوسيولوجى شامل متماسك يمكن أن يسهم فى توجيه الدراسة اإلمبيريقية للمجتمعات 

أن معظم  -من الناحية العملية  -ولكن نجد . لقيود التى تخضع لهاالمحلية وتعيين حدودها وا



 

  

دراسات المجتمع المحلى التى أعلنت عن نفسها أنصب اهتمامها على دراسة أنماط التفاعل 
ويستخدم . االجتماعى فى مناطق محدودة نسبيًا جغرافيًا، مثل القرى، واألحياء الحضرية

وسيلة لدراسة العمليات األبنية االجتماعية الكبرى بعض علماء االجتماع دراسات المجتمع آ
واهتم علماء . على مستوى محدود يمكن التحكم فيه، مثل موضوعات الطبقة أو أبنية القوة

. آخرون بدراسة تأثير التقارب المكانى لألفراد فى مكان محدد على أنماط التفاعل االجتماعى
أدوات البحث، آان على رأسها أداة وقد اعتمدت تلك الدراسات على طائفة عريضة من 

. المالحظة المشارآة، وايتخدم اإلخباريين األساسيين، وأساليب األنثروبولوجيا االجتماعية
دراسات المجتمع المحلى، الصادر عام : وما زال مؤلف آولين بيل وهوارد نيوباى المعنون 

  .يمثل أفضل عرض للتراث الخصب المتنوع حول هذا الموضوع )٨٥(١٩٧٢

من هنا ال نستغرب قوة الروابط التى نشأت بين دراسات المجتمع المحلى من ناحية،   
 -على سبيل المثال  -فنجد . ودراسات علم االجتماع الريفى والحضرى من ناحية أخرى

عند روبرت ريدفيلد،  المتصل الشعبى الحضرىمفاهيم المجتمع المحلى متضمنة فى مفهوم 
أن  -فى المقابل  -التى أجرتها مدرسة شيكاغو، آما نجد  ضريةاإليكولوجيا الحوفى بحوث 

. آثيرا من دراسات المجتمع  المحلى الكالسيكية قد استرشدت بمثل هذه المفاهيم النظرية
ومع ذلك فقد ثارت آثير من الشكوك حول ادعاء دراسات المجتمع المحلى أنها آانت بمثابة 

وقد دفعت تلك المشكالت أحد النقاد أن يصف . ىدراسات حالة العمليات االجتماعية الكبر
  .بأنها البديل السوسيولوجى المتواضع للروايات -ظلما  -دراسات المجتمع المحلى 

وقد بذلت محاوالت عديدة إلعادة التفكير فى محتوى وأهداف دراسات المجتمع   
م المجتمع المحلى المحلى من خالل التخلى عن النغمة المعيارية التى آثيرا ما حمل بها مفهو

على الرغم من أن الفيلسوف ريموند بالنت قد ذهب أيضا إلى المفهوم آان محال للخالف (
). بصورة أساسية، ومن ثم آان يتضمن بالضرورة آال من البعد الوصفى والبعد التقويمى

المنشورة فى (، "خرافة دراسات المجتمع المحلى: "وتقترح مارجريت ستاسى فى مقالتها
التخلى عن المفهوم آلية،  )٨٦()١٩٦٩، عام ٢٠ة البريطانية لعلم االجتماع، المجلد المجل

وإعادة صياغة الميدان المهتم تقليديا بدراسات المجتمع المحلى بحيث يضطلع بدراسة تلك 
المجموعات من المؤسسات االجتماعية المحلية ذات الروابط المتبادلة، أو األنساق 

فهمها بمعزل عن األبنية  -مع ذلك  -األنساق االجتماعية ال يمكن  هذه. االجتماعية المحلية
  .والعمليات االجتماعية ذات التأثير الفعال الواسع النطاق

بصفة  - علم االجتماع الحضرى وقد ظهرت مقالة ستاسى فى الوقت الذى آان   



 

  

مجتمع يبتعد فيه بقوة عما يبدو أنه علم اجتماع الوحدات الصغرى لدراسات ال -خاصة 
المحلى، مرآزا اهتمامه على فهم آيف أسهمت العمليات االجتماعية الكبرى فى تشكيل أنواع 

غير أن . ولهذا السبب بقى تأثيرها محدودا. األماآن التى آانت هدفا للعديد من تلك الدراسات
 يدعلى ) آما يطلق عليها اليوم(الحياة عادت تدب مرة أخرى فى االهتمام بالدراسات المحلية 

القول أن األسباب التى أدت إلى ذلك معقدة، ولكنها ترجع ويمكن . علماء االجتماع الحضرى
فى الغالب إلى أثر البحوث الجغرافية، التى أبرزت أهمية عنصر الموقع فى تنوع األبنية 
. االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلفادة من ذلك فى تفسير تغير أنماط المواقع الصناعية

جانب هذا يشهد علم االجتماع اليوم اهتماما عاما بالجوانب المكانية للتنظيم االجتماعى،  إلى
التى تتبنى الصياغة البنائية، يمكن أن نلمسه بصورة ملحوظة فى نظرية أنتونى جيدنز عن 

، وتعرفه بأنه المواضع المادية المرتبطة بالتفاعالت النموذجية التى تجعل "الموقع"مفهوم 
فى أشكال  -من بين هذه المواقع، تلك التى تتضمن . انات الجمعية أنساقا اجتماعيةمن الكي

أنماط النسق االجتماعى المحلى الذى أشارت إليه ستاسى فى  -تتباين فى مدى تعقدها 
  .قوة المجتمع المحلى: انظر أيضا. مقاالتها المشار إليها

 Time - budget Studies دراسات ميزانية الوقت

ات المسحية وغير المسحية التى تطلب من المبحوثين تدوين يوميات الستخدام الوقت، الدراس
من ساعات اليوم على مدى األنشطة التى أدوها فى آل ساعة يحددون فيها تفصيال أنواع 

للوقوف على عرض للطريقة وعلى نماذج . )*(فترة زمنية محددة، قد تمتد إلى أسبوع أو شهر
  )٨٧(.١٩٨٤تغيير المواعيد، الصادر عام : جرشنى وجراهام توماس لتطبيقها راجع يوناتان

 Hawthorne Studies دراسات هوثورن

فمنذ  .حرآة العالقات االنسانيةوآخرين لتطوير  مايوالتجارب التى حرآت إلتون 
 اإلدارة العلمية، بدأت شرآة ويسترن إليكترك فى شيكاغو، متأثرة بنظريات  ١٩٢٤العام 

مثل مستويات الضوء ونظم دفع األجور وعدد (ر ظروف العمل المختلفة فى قياس تأثي
                                           

جداول النشاط للوحدة المعيشية فى مصر ألول مرة فى استخدم منهج دراسة استخدام الوقت، و(*) 
البحث الدولى الذى أشرفت علياء شكرى على الجزء المصرى منه، والذى نفذ تحت اشراف منظمة 
العمل الدولية بجنيف، ومثل الجانب المصرى مرآز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة 

ى وأخرون، المرأة فى الريف والحضر، دار المعرفة ونشر تقرير الدراسة فى علياء شكر. القاهرة
وقد وظفت تلك األداة للوصول إلى تحديد دقيق لإلسهام الحقيقى . ١٩٨٨الجامعية، األسكندرية، 

وقد تبنت هذا المنهج، واستخدمت نفس األداة . للمرأة فى أداء األعمال المختلفة فى الريف والحضر
 )المحرر(    .بحوث أخرى عديدة بعد ذلك



 

  

واستخلص الباحثان فرتز روثلسبرجر ووليام ديكسون، . على المنتج النهائى) ساعات العمل
أن التباين فى االنتاج ال يرجع إلى الظروف الفيزيقية المتغيرة أو الحوافز المادية، وإنما 

المعاملة الخاصة التى حصل عليها فقد أدت . فى حد ذاتها ء التجاربيرجع إلى عملية إجرا
وأدى ذلك إلى . توليهم اهتمامًا خاصًااإلدارة من شارك فى التجارب إلى اقناع العمال أن 
" تأثير هوثورن"ويستخدم مصطلح . االنتاجيةارتفاع الروح المعنوية، آما أدى إلى زيادة 
تعديل السلوك لمن يخضع للبحث االجتماعى، اآلن استخدامًا واسعًا ليشير إلى مؤثرات 

ويمكن القول بشكل أآثر عمومية أن الباحثين قد توصلوا . بصرف النظر عن سياق البحث
  .إلى أن نظام اإلشراف يؤثر تأثيرًا آبيرًا على إنتاجية العامل

العمل، ستترة لممارسات ولقد أوضحت بحوث الحقة اسخدمت أداة المالحظة الم
اجتماعية غير معايير إيقاع العمل وتنظيمه يتم تضبيطهما من خالل  أوضحت آيف أن

ولقد أدت هذه الدراسات بمايو إلى القول . رسمية والتنظيم غير الرسمى الذى ينشأ بين العمال
ة وتنظيم العمل بأن العمال ال يتأثرون بالعوامل االقتصادية فى األساس، وإنما بأساليب اإلدار

" للعالقات اإلنسانية"إن زيادة اإلنتاجية تعتمد على حساسية اإلدارة ومن ثم ف. غير الرسمى
ولقد أشار النقاد إلى بعض أوجه القصور . فى عملية االنتاج والتحكم فى هذه العالقات

وهى أن  -المنهجية فى تجارب هوثورن وشككوا فى النتيجة األساسية المستخلصة منها 
د اإلنتاجية من درجة الرضا النفسى الذى يحققه العمل العوامل االقتصادية أقل أهمية فى تحدي

أصول علم : وتوجد أفضل المناقشات لدراسات هوثورن فى آتاب جون مادج. لصاحبه
  .تأثيرات الباحث القائم بالتجربة: انظر أيضًا )٨٨(.١٩٦٣االجتماع العلمى، الصادر عام 

 Sociology of Consumption الدراسة االجتماعية لالستهالك

أحد فروع علم االجتماع الذى ما يزال غير محدد النطاق، وعلى درجة عالية من   
ومحور . التنوع، وإن آان قد شهد خالل ثمانينيات القرن العشرين تطورا آبيرا متالحقا

خاصة الثقافة (االهتمام األساسى فى الدراسة االجتماعية لالستهالك هو الثقافة المادية 
وتقدم لنا المقاالت التى جمعها بير أوتنس . المتقدمة الرأسماليةات فى المجتمع) الجماهيرية
نموذجا واضحا للتنوع فى  )٨٩(١٩٨٨الدراسة االجتماعية لالستهالك، الصادر عام : فى آتابه
  .هذا الفرع

يذهب المشتغلون بالدراسة االجتماعية لالستهالك إلى أن هذا الفرع من المعرفة   
علم مكن أن يحل محل آثير من البحوث المعروفة فى تراث يطرح مجاال بديال للبحث ي

االجتماعية،  الالمساواةآما أنه يمدنا بمدخل جديد لدراسة وتحليل االجتماع الحضرى، 



 

  

وآانت . أساسا لثورة شاملة فى الفكر االجتماعى) أحيانا(واالنتماءات السياسية، آما يمثل 
سيطرت عليه اهتمامات علماء النظرية  شكواهم العامة فى هذا الصدد أن علم االجتماع

االغتراب، الكالسيكية الموروثة من القرن التاسع عشر والمتمثلة فى موضوعات 
وبعض المالمح والعناصر األخرى  وتقسيم العمل، االجتماعية، والبيروقراطية، والطبقة 

معنى آمصدر للاالنتاج للرأسمالية الصناعية المبكرة، وجميعها ترآز اهتمامها على 
وفى المقابل يرى أنصار الدراسة  . الصراعأو للنظام االجتماعى، االجتماعى، وآأساس 

االجتماعية لالستهالك، أنه عندما نأخذ بصورة جدية ظاهرة االستهالك الجماهيرى التى 
) الذى وجهة مورهاوسيلى من النقد وننقل فيما (عرفتها الرأسمالية المتأخرة، فسوف نتبين 

بوسع الباحثين العمل باستخدام مقولة االغتراب القائمة على العمل المدفوع  أنه لن يصبح
األجر السائد فى آافة مناحى الحياة المعاصرة، آما لن يمكنهم تمييز المصنع، أو المكتب، أو 
المحل، أو المنجم، باعتبار آل منها المحل األساسى الحاسم فى الخبرة اإلنسانية، وفهم 

ن ذلك هو ما يحدث دائما فى آثير من عمليات التنظير السوسيولوجى الذات، بالرغم من أ
انظر مقال مورهاوس، السيارات األمريكية وأحالم (وفى أغلب الفكر النظرى المارآسى 

وباختصار يمكن . )٩٠()١٩٨٣العمال، المنشور فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع، عام 
ت أآثر مما ينبغى عن معنى العمل فى شرآة فورد، القول أن علماء االجتماع قد قدموا دراسا

  . ودراسات أقل مما ينبغى عن معنى ملكية أو قيادة أو اقتناء سيارة فورد بمواصفات خاصة

وقد شجعت محاولة الوعى الذاتى هذه تحدى بعض االفتراضات األساسية فى علم   
وقت : تناولت  االجتماع، شجعت على إجراء دراسات عن موضوعات متنوعة آتلك التى

ويالحظ أن آثيرا من . الفراغ، والموضة، والتسويق المتميز، والسياحة، والصناعات التقليدية
هذه الدراسات جاءت أقل أصالة مما آانت تدعى، ألنها آانت بمثابة صدى واستجابة 

والميل إلى الشأن والالمساواة، تقديس السلع، والمادية، والتفاوت البنائى، لمقوالت مثل 
ويميل . والفردية، وجميعها مما آان مألوفا لعلماء النظرية الكالسيكيين أنفسهمالخاص، 

إلى االعتماد بقوة على آتابات ) مثل السيارات(تفسير الداللة الرمزية للمنتجات الثقافية 
  .مثل روالن بارت وآلود ليفى شتراوس، وجان بودريارالبنيوى، ومابعد البنيوية، االتجاه 

لنواة األساسية التى توحد ذلك التراث المتنوع فى االقتناع العام بأن وتتمثل ا  
االستهالك يسهم فى تشكيل العالقات االجتماعية والمعانى االجتماعية على نحو ال يقل أصالة 

إن الدراسة االجتماعية لالستهالك : أو آما عبر عن ذلك دانييل ميللر عندما قال. عن االنتاج
نه رمزا للتغريب، وقيمة سعرية إلى منتج مشحون ببعض الدالالت تحول الموضوع من آو"



 

  

ميللر، الثقافة المادية واالستهالك الجماهيرى، الصادر عام : انظر" (الخاصة التى تالزمه
٩١().١٩٨٧(  

وبصورة أقل فى بعض البالد األوربية األخرى  -وقد اتجهت المناقشات فى بريطانيا   
ؤداه أن هناك هوة واضحة وجديدة فى االستهالك فى إلى الترآيز على زعم معين م -

المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، بين أغلبية الناس الذين يحصلون على احتياجاتهم 
ولكنها قاصرة بشكل (االستهالآية بشرائها من السوق، وبين األقلية التى ظلت معتمدة 

وربما أآثر (فس درجة أهمية ويعتقد أن هذه الهوة قد تكون بن. على إعانة الدولة) متزايد
من التقسيمات السابقة مثل الطبقة االجتماعية، ويقال آذلك أنها تؤثر على االتجاهات ) أهمية

وقد رد النقاد على ذلك . السياسية، وفرص الحياة المادية، والهويات الثقافية بنفس الطريقة
سوق را حاسما بوضعه فى بالتأآيد على أن وضع الفرد فى دنيا االستهالك مازال يتأثر تأث

وقد أثار هذا بدوره . ومن ثم يمكن اختزاله إلى التقسيمات التقليدية المرتبطة باالنتاجالعمل، 
إدعاء مضادا بأن تدخل الدولة فى توفير بعض السلع والخدمات آاإلسكان، والتعليم، 

. عالقات االنتاجوالصحة، والنقل يطرح بعدا من أبعاد الالمساواة، ال يتأثر بصورة مباشرة ب
ومع ذلك يمكن القول أنه حتى لو آان األمر آذلك، فإن االعتماد على مساعدات الدولة يمثل 

آما ذهب النقاد أيضا إلى أن عالم . مظهرا من مظاهر ضعف سوق العمل -فى حد ذاته  -
. اعيةاالستهالك، بعد فصلة عن عالقات االنتاج، ال يؤدى بذاته إلى توليد الالمساواة االجتم

وتبدو الحجة المضادة أقوى ما تكون فى مجال اإلسكان، حيث أن نمو العمل الحر، واالرتفاع 
على المدى الطويل فى قيمة الملكية قد شجع على إدراك القيمة الحقيقية لرأس المال، وخاصة 

ومع ذلك فإن هذا الزعم ال يمكن تعميمه . من خالل بيع المساآن الموروثة من الجيل السابق
البرجزة، االقتصاد غير الرسمى، طبقة : انظر أيضا. على سائر مجاالت االستهالك األخرى

  ).جماهيرية(الطبقة المترفة، ثقافة شعبية  -األعيان 

  الدراسة االجتماعية لإلسكان، سوسيولوجيا اإلسكان

Sociological Studies of Housing 

فطبيعة . اليمكن أن يوجدال يوجد تعريف واحد محدد لسوسيولوجيا اإلسكان، و  
) الفيزيقية والقانونية والمالية(اإلسكان آواقع مادى فيزيقى، وتوزيعه المكانى، وشروط شغله 

ومن ثم . آما أن هذه المالمح لإلسكان لها آثار اجتماعية. والعمليات االجتماعية باألبنيةتتأثر 
ى أنه عامل اجتماعى فى ذات فإن اإلسكان يمكن أن ينظر إليه على أنه مفهوم اجتماعى، وعل

وتنظر نسبة آبيرة من البحوث السوسيولوجية فى اإلسكان إليه فى ضوء واحد أو . الوقت



 

  

تأثير : أوًال: ويمكن على األقل أن نحدد خمسة مجاالت للدراسة. أآثر من هذه السياقات
آيف : ثانيًا. على تصميم المساآن) الخ...مثل الطبقة والنوع (واألقسام االجتماعية الثقافة 

يتأثر توزيع الجماعات االجتماعية على األماآن السكنية باألبنية والعمليات االجتماعية، آما 
آيف تؤثر الطبيعة الفيزيقية : ثالثًا. على سبيل المثال اإليكولوجيا الحضريةفى دراسات 

توى الميكرو لإلسكان والعالقات المكانية بين الوحدات السكنية على أنماط التفاعل على المس
محددات الحصول على : رابعًا. ، أى بين األسر المختلفة، وداخل األسرة الواحدة)المحدود(

، وآيف تختلف هذه األنماط )االشتراآية والرأسمالية والمتخلفة(سكن فى المجتمعات المختلفة 
جتماعية زمنيا وعبر القوميات المختلفة، وما داللة صور توفير اإلسكان بالنسبة للعمليات اال

االقتصاديات غير الرسمية، على سبيل المثال دور المساآن العشوائية فى ظهور (األوسع 
وأخيرًا دور اإلسكان فى ). العالم الثالثوالعمليات السياسية والحرآات االجتماعية فى مدن 

ظهور االنقسامات االجتماعية أو صور التضامن االجتماعى أو المحافظة عليها، بما فى ذلك 
الدراسات حول العالقة بين اإلسكان والطبقة، أو الرابطة المحلية، أو ) على سبيل المثال(

قطاعات االستهالك؛ مستوى : انظر. المكانة، أو النوع، أو العرق أو صور االستهالك
  .اإلسكان

  )العرق(الدراسة االجتماعية لألعراق، سوسيولوجيا العنصر 

Sociology of Race 

بين عالمتى تنصيص اآلن تعد طريقة " عرق"اع أن آتابة لفظة يرى علماء االجتم  
مفيدة لإلشارة إلى أن تصنيف األفراد والجماعات على هذا النحو لم يعد يستند إلى أى تمييز 

فمن الواضح أن التقسيم العنصرى أو . بيولوجى مقبول بين التكوين الجينى لألعراق المختلفة
على االختالفات الظاهرة، مثل االختالفات فى ) دائماولكن ليس (العرقى آثيرا ما يعتمد 

ولكن هذه االختالفات ال ترتبط أو تقترن باختالفات . مالمح الوجه، ولون الجلد، وغيرها
آما أنه ال يوجد رأى علمى متفق عليه يقر بأن ). أى المكونات الوراثية(مناظرة فى الجينات 

وغيرها بين الجماعات السكانية التى تصنف  ةالشخصيونمط الذآاء هناك اختالفات ثابتة فى 
وتهتم سوسيولوجيا العرق، أو الدراسة االجتماعية . على أساس تلك االختالفات الشكلية

لألعراق اهتماما واسعا بفحص األسباب والنتائج المترتبة على التقسيم االجتماعى للجماعات 
شرعية على هذا التقسيم  االجتماعية طبقا لما يسمى باألعراق بغض النظر عن إضفاء

آما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لما (بإرجاعه إلى العوامل المذآورة أعاله، أم دونها 
  ).يسمى معاداة السامية



 

  

باعتباره مكونا اجتماعيا يتمثل فى أنه " العرق"وعلى أية حال فإن أحد مالمح تعريف   
ن السكان أن يّكون بالفعل جماعة إثنية هو الذى يحدد المدى الذى يمكن معه لقطاع معين م

متميزة، أى تقاسم خصائص معينة نتيجة األصول التاريخية المشترآة، وأنماط ) ساللية(
وقد أدت التطورات التى . التفاعل االجتماعى الشديد التقارب، والشعور بالهوية المشترآة
لستينيات، ونمو الحرآات طرأت خالل عقد الستينيات، مثل حرآة القوة السوداء فى أمريكا ا

إلى تنشيط البحث السوسيولوجى فى ) خاصة بين الشباب(السياسية الثقافية لألقليات العرقية 
وتعد هذه المسألة، شأنها شأن بقية المسائل فى ميدان سوسيولوجيا . اإلثنيةطبيعة وأشكال 

مثل هذه  حيث يرى بعض علماء االجتماع أن. العرق، مثيرة للجدل والخالف الكبيرين
من باب التمرآز حول الذات (الدراسات، وخاصة عندما تتضمن البحث فيما يطلق عليه 

المنحرفة، قد تؤدى إلى ترسيخ وتأآيد االتجاهات العنصرية  الثقافات الفرعية) العرقية
ومن األخطاء المرتبطة بذلك أيضا أن يتم دون تدقيق . العنصرى لدى أغلبية السكانالتمييز و

أى جماعة ذات (على أقلية عرقية على اعتبار أنها أقلية إثنية  صورة نمطيةضفاء أو إوصم 
  .وهى ليست آذلك) نمط حياة وثقافة مشترآة

وعندما تتم دراسة األقليات اإلثنية بمعزل عن المجتمع األوسع، يكون هناك ميل   
اريخ الماضى لتلك لرؤية األبعاد المميزة ألسلوب معيشتها، باعتبارها امتداد بسيط لتراث الت

األقليات، ومن ثم تفشل هذه الدراسات فى التعرف على الطرق التى تتشكل وتتغير 
. بمقتضاها، والتى قد ترجع إلى موقعها الحالى فى مجتمعاتها القائمة على التقسيم العنصرى

وبصفة عامة فإن مثل هذه البحوث تبالغ فى تصوير مدى انعزالية تلك األقليات فى بناءات 
  .جتماعية مغلقة نسبيًا على أساس عرقى، ومعزولة عن الغالبية فى المجتمعا

إن موقع الجماعات المحددة على أساس عرقى فى نظام التدرج االجتماعى للمجتمع   
ويعكس بروز هذه المسألة فى جزء منه . الواسع، يعد من المسائل المثيرة للكثير من الجدل

ذلك الفرع من علم االجتماع، ومنها تراث الرق  الظروف التاريخية التى نشأ فى ظلها
االستعمار واستمرار هجرة األقليات من الملونين إلى الواليات المتحدة، وتاريخ حقبة 

وهناك العديد من االتجاهات . وهجرات األقليات مؤخرًا من دول العالم الثالث إلى أوربا
العنصرية، الصادر عام : لمراجعة ذلك انظر مؤلف مايلز(المتباينة فى هذا الخصوص 

٩٢()١٩٨٩(.  

والنظريات الوظيفية التى تطورت فى معظمها فى الواليات المتحدة منذ زمن الحرب   
وغيره، تفترض أن هناك تمثًال تدريجيًا لألقليات  باركالعالمية األولى على يد روبرت 



 

  

لمضيف، الخاص باألغلبية فى المجتمع االتدرج المصنفة على أساس عرقى داخل نظام 
فالتعصب والتمييز من . الذى اختل بوصول تلك األقليات التوازن االجتماعىوبالتالى استعادة 

ويتم التأآيد من . الظواهر المؤقتة التى تحدث فى تلك المرحلة الصعبة من إعادة التكيف
خالل وجهة النظر هذه على حاجة تلك األقليات إلى التخلى عن قيمها وأساليب معيشتها 

ولكن هذه النظرية واجهت . دة وقبولها لغيرها الذى يفترض أنه يميز المجتمع المضيفالواف
أو (بأن التمثل هو ) التمرآز حول الساللة: انظر (نقدًا شديدًا لكونها تفترض افتراضًا متحيزًا 

حصيلة  المواجهة بين المجتمع المضيف واألقليات المهاجرة، إذ أن ذلك ) يجب أن يكون
هذا من . هل إمكانية استمرار الصراع، أو حدوث شكل من التعددية العرقيةالتصور يتجا

ناحية، ومن ناحية أخرى فهذه النظرية قد استخفت بالشواهد اإلمبيريقية التى تدل على 
  .استمرار تواجد التعصب والتمييز العنصريين

آس وهناك اتجاه آخر أآثر دقة وإحكامًا من ذلك، يتجلى بوضوح فى أعمال جون ر  
J.Rexمواقف "فما يطلق عليه جون رآس . ، الذى يبنى على مقدمات استمدها من فيبر

داخل الجماعات، وينتهى إلى أن الصراع يتضمن نمطًا خاصًا من " العالقات العرقية
الجماعات المصنفة على أساس عرقى تصبح ذات موضع مميز فى النظام العام للتدرج 

فى المملكة المتحدة، استخدم جون رآس مفهومًا فيبريًا عن ففى دراسة إمبيريقية . االجتماعى
بين البيض والسود، وانتهى إلى أن فرص الحياة فى تحليل االختالفات فى " الطبقة"
والتمييز العرقى يترتب عليه أن يصبح السود فى قاع المجتمع، وخارج البناء  "العرق"

ة من الوعى والفعل السياسى تظل وإلى أن يخلق هذا الوضع أشكاًال محدد. الطبقى للبيض
  .عملية وضع السود ضمن الطبقة الدنيا قائمة ومستمرة

: انظر على وجه الخصوص مؤلف آوآس(وقد قدمت النظريات المارآسية المبكرة   
ربطًا أآثر بساطة بين الطبقة )٩٣()١٩٤٨الطبقة، والطبقة المغلقة والعرق، الصادر عام 

العنصرية تمثل  إيديولوجيا الطبقة الحاآمة التى نمت فى والعرق، حيث رأت أن العرقية و
آل من العمال السود والبيض الذين  -وبالتالى السيطرة على  -ظل الرأسمالية من أجل تقسيم 

وقد وجهت انتقادات شديدة إلى هذه النظرية على أساس . طبقية أساسيةهوية يشترآون فى 
يًا، فى شرحها ألصول العنصرية أو العرقية على أنها غير دقيقة تاريخيًا، وغير صالحة وظيف

وبناء على ذلك فقد ظهرت عدة اتجاهات . أساس ما تؤديه من وظائف فى ظل الرأسمالية
التى غالبًا ما يحتدم (وتسعى هذه االتجاهات . تعرف بالمارآسية الجديدة وما بعد المارآسية

وعلى . ين العرق والطبقة والرأسماليةإلى تقديم تفسير أقل حتمية للعالقات ب) التناقض بينها



 

  

العنصرية والعمل المهاجر، الصادر عام : فى مؤلفه(سبيل المثال نجد روبرت مايلز 
يحلل تكوين ما يسمى بالشرائح الطبقية العنصرية فى المجتمعات الرأسمالية  )٩٤()١٩٨٢
  .المتقدمة

المنفصل عن هذا وهناك نطاق واسع من البحث السوسيولوجى المتأصل إمبيريقيا و  
والذى أجرى أفضله على أيدى ) على الرغم من أنه ينبثق عنه ويساهم فيه(الجدل النظرى 

وتشتمل هذه البحوث على دراسة نظم المعتقدات العرقية . علماء االجتماع األمريكيين
وطبيعة وحدود التمييز العنصرى، وسياسات العرقية، وتأثير سياسات الدولة على األقليات 

ددة على أسس عنصرية، وتوزيع وترآز وعزل األقليات السكانية خاصة فى ميدان المح
رغم (ومن أمثلة هذه البحوث نذآر دراسة لى رينوتر الممتازة . وأسواق العملاإلسكان 

خلف (عن األسر السوداء فى إطار مشروع فيدرالى لإلسكان ) إثارتها لمزيد من الجدل
وآذلك دراسة هوارد شومان وآخرين عن مسح . )٩٥()١٩٧٠أسوار الجيتو، الصادر عام 

، والسود والمدن البيضاء، الصادر )٩٦(١٩٨٥االتجاهات العنصرية فى أمريكا، الصادر عام 
، وآذلك دراسة إدا آاتزنيلسونه لمقارنة ردود األفعال السياسية تجاه هجرة )٩٧(١٩٧٣عام 

  .لمملكة المتحدةالسود إلى المدن الشمالية فى الواليات المتحدة وإلى ا

 Sociological Studies of Prostitution الدراسة االجتماعية للبغاء

لعل تقديم خدمات االتصال الجنسى فى مقابل أجر مالى قد اتخذ شكال مؤسسيا فى   
وآان يتمثل على الدوام تقريبا فى صورة بغاء . صورة البغاء فى آل مجتمع عرف العملة

البغاء بين الذآور أيضًا، خاصة للعمالء الرجال، ليس باألمر النساء مع الرجال، وإن آان 
  .النادر هو اآلخر

وقد اقترح آينجزلى دافيز نظرية وظيفية ترى أن البغاء يمثل صمام أمان، إذ يساعد   
ومن المؤآد أن البغاء قد ازدهر خالل العصر الفيكتورى . فى الحفاظ على احترام الزواج
ولكن المتخصصين فى الدراسات . الق الجنسية الصارمةالذى آان يسوده جو من األخ

النسوية قد أوضحوا أن البغاء ال يمثل صمام األمان هذا للنساء، بل هو يتحكم فيهن بوصم 
آما أن البغاء فى العصر الفيكتورى قد ارتبط بازدواج . النساء غير المحتشمات بأنهن بغايا

وتوضح دراسات . مع الرجال منها مع النساءالمعايير األخالقية، التى آانت أآثر تسامحا 
علم االجتماع للبغايا أن دوافعهن تكون اقتصادية فى األساس، ويبدو من األرجح أن عدد 

ويمكن القول أن الهجرات . البغايا يتزايد عندما تقل فرص النساء فى الحصول على عمل
وهناك دراسات . إلى البالد الغنية الدولية للبغايا تتجه فى آل األحوال تقريبا من البالد الفقيرة



 

  

قليلة أجريت على عمالء البغايا، وإن آانت إحدى الدراسات النرويجية قد اآتشفت أن غالبية 
المترددين على البغايا هم من الناس العاديين، وإن آان هناك بعض الرجال غير المتزوجين 

  .ياالذين يعانون من صعوبات مع النساء ويترددون آثيرا على البغا

والبغاء فى بريطانيا مسموح به قانونا، ولكن المحظور تحرش البغايا بالرجال علنا،   
وتحرش الرجال بالبغى، وإدارة بيوت الدعارة، وجلب النساء ألغراض الزنا، ومعيشة 

وأآثر صور عمل البغايا شيوعا فى . للبغى) الالأخالقى(الرجل على الدخل غير المشروع 
تعلن عن رقم تليفونها، أو ) تطلب بالتليفون(شوارع، أو آبغى تليفون انجلترا التجول فى ال

، أو آمرافقة، أو )ليلى(من خالل ممارسة بعض األعمال المشروعة آمضيفة فى ناد 
وتتولى الدولة فى بعض األحيان تنظيم ممارسة البغاء، حيث يطلب من . آأخصائية تدليك

، أو تقصر )نهن إجراء اختبارات طبية دوريةوآثيرا ما يطلب م(البغايا أن يسجلن أنفسهن 
. ممارسة البغاء على بعض المناطق أو األحياء المحددة، أو داخل بعض المواخير المسجلة

  )٩٨(.١٩٩١انظر حول الموضوع آتاب أليجرا تايلور، البغاء، الصادر عام 

 Sociology of Training الدراسة االجتماعية للتدريب، علم اجتماع التدريب

معين أو أداء عمل معين عن طريق التوجيه دور يعنى التدريب اإلعداد لتولى   
وإن آان يتعين . ويقابل علماء االجتماع األآاديميون عادة بين التدريب والتعليم. المباشر

من ناحية المفاهيم، ويترك علماء والتعليم المدرسى التمييز سوسيولوجيا بين التدريب 
ويتم التدريب . األخرى تناول المزايا التربوية لكل منهما االجتماع ألصحاب التخصصات

آنوع  من اإلعداد لالتحاق بالعمل، آما قد يتم أثناء العمل، أو يتم للتدريب على ممارسة 
ومع أن العمل فى المؤسسات الصناعية الضخمة يتم بشكل رسمى منظم . األعمال المنزلية

أن آل تزايد داخل المدارس نفسها، إال كل مداخل ورش تدريبية خاصة، آما بات يتواجد بش
ونوعيته يتشكل المنهج المدرسى تدريبا فى األساس وذلك طالما آان آم  -مع هذا  -ذلك يعد 

ويتحدد وفقا للمعايير التجارية ومعايير سوق العمل، وليس وفقا لالعتبارات التربوية العامة 
ة بين التعليم المدرسى والتدريب عالقة إن العالق. التى تحكم إدارة المعرفة داخل المدارس

متغيرة بشكل هائل داخل المجتمعات الصناعية وفيما بينها، وهى موضوع لعديد من البحوث 
النمو آعنصر مهم من عناصر  -على سبيل المثال  -المقارنة المهمة، حيث ينظر إليها 

ب بأهمية فائقة بين آما يحظى التدري. لرأس المال البشرىواالستخدام الفعال  االقتصادى
ومن جوانب التدريب التى يهتم بدراستها علم . موضوعات اهتمام علم االجتماع بصفة عامة

والعالقة بين المهارة، وعملية العمل، وسوق العمل، الجدل المتعلق بموضوع : االجتماع



 

  

النقابية والحرآة والنقابات، ، )أو غياب الوعى الطبقى(الخبرة الذاتية للعمل والوعى الطبقى 
ويعرض مؤلف دافيد لى وزمالؤه ). وآلها من الموضوعات التى تضمها هذه الموسوعة(

، للمناقشات النظرية المتصلة )٩٩(١٩٩٠التخطيط للشباب، والمنشور عام : والمعنون
علم االجتماع التربوى، النزعة : انظر آذلك . بالتدريب، فضال عن دراسة حالة بارعة

  .المهنية

 Sociology of Body تماعية للجسدالدراسة االج

، الذى أآد فوآونشأ هذا الميدان من ميادين علم االجتماع تحت تأثير آتابات ميشيل   
ويقوم أصحاب هذا التخصص الحديث نسبيا بدراسة البشر . أن علم االجتماع قد أهمل الجسد

. واتجاهات وتحليلهم بوصفهم أشخاصا متجسدين فى أجسام، وليسوا مجرد فاعلين ذوى قيم
وهم يسعون وراء الكشف عن المعانى الثقافية المتباينة المرتبطة باألجساد واألساليب التى 
يتم من خاللها ضبطها وتنظيمها وإعادة انتاجها، مرآزين بصفة خاصة على اعتالل 

الجسد والمجتمع، المنشور : ويعد آتاب برايان تيرنر. الصحة، واألمراض، والسلوك الجنسى
ولقد تطورت الدراسة االجتماعية للجسد . أفضل مقدمة فى هذا الموضوع)١٠٠(١٩٨٤عام 

وأصبحت تشتمل على . لتصبح مجاال واسعا من مجاالت البحث السوسيولوجى المعاصر
موضوعات متعددة مثل العالج الجنسى، والرقص الحديث، ورياضة آمال األجسام، 

وترتبط هذه . لسحاقيات واللواطيينوالتعامل مع األطفال، واستخدام الطعام، وصورة ا
األطروحات الخاصة عادة بالقضايا المحورية للنظرية االجتماعية آتلك المتعلقة بالضبط 

وقد قدم المتخصصون فى الدارسة االجتماعية للجسد إسهامات فى . والنظام واإليديولوجيا
لى مجال هذا ويمكن إلقاء الضوء ع. مجاالت دراسة المرض وعلم االجتماع الطبى أيضا

الفرع التخصصى الذى تتزايد شعبيته من خالل تعدد الموضوعات التى عالجها آل من سو 
. )١٠١(شئون جسدية: بعنوان ١٩٩٣سكوت ودافيد مورجان فى آتابهما الذى حرراه عام 

  . الدراسة االجتماعية للطعام، النوع، قضية العالقة بين الوراثة والبيئة: انظر أيضا

 Sociological Studies of Sex تماعية للجنسالدراسة االج

فلم يبدو . لم تكن دراسة الجنس تمثل اهتمامًا رئيسيًا فى علم االجتماع حتى وقت قريب  
أن أحدًا من األعالم الكبار فى علم االجتماع قد أولى أى اهتمام لهذا الموضوع باعتباره 

غير علم  -فيه عددًا من العلوم األخرى  هذا فى الوقت الذى وجدنا. ميدانًا للتحليل أو التنظير
ومن أصحاب تلك العلوم استعار علماء . تجعل من هذا الموضوع بؤرة اهتمامها -االجتماع 

  . االجتماع بعض المواد العلمية ذات الصلة بالموضوع



 

  

أولها تراث علم البيولوجيا . وهناك ثالثة أصول تبدو ذات أهمية خاصة فى هذا السياق  
أما . لذى بلغ ذروته فى الجهود المعملية فى معامل الجنس عند جونسون وماسترالطبية، وا

األصل الثانى فيتمثل فى التحليل النفسى، حيث اشتملت بعض آتاباته على بعد سوسيولوجى، 
وهكذا نجد . خاصة عند دراسة الروابط بين الدوافع الجنسية والكبت والنظام االجتماعى

الذين يوصفون بشكل غير  -ونورمان براون  مارآوزهربرت أعمال آل من فيلهلم رايش و
النظام تعتبر موضوع الجنس أساسيًا فى قيام  -دقيق على أنهم الفرويديون اليساريون 

االجتماعى المرتبط باسم المسح أما األصل أو المصدر الثالث فهو من . االجتماعى
معلومات عن السلوك لجمع من المسوح الواسعة النطاق  فهنا تم إجراء عدد. )*(آينزى

وقد آان هذا المصدر ذا أهمية . الجنسى للناس، أو من يفعل ماذا، مع من، وأين، ومتى
خاصة لعلم االجتماع، حيث أمكن من خالل استخدام تقنيات المسح االجتماعى تقدير حجم 

بالطبقة، آما تم فحص ارتباطاتها . انتشار ومدى تواتر السلوآيات الجنسية بأنواعها المختلفة
وتطرقت تلك البحوث إلى دراسة أنماط التحول فى السلوك . واإلقليم، والعمر، والنوع

وقد تمت مناقشة وتحليل هذه األصول . الجنسى خالل الجزء األخير من القرن العشرين
: الثالثة لدراسة الحياة الجنسية والسلوك الجنسى بطريقة ذآية فى آتاب بول روبنسون

اضطرابات الرغبة، : ، وآتاب جانيس إرفين)١٠٢(١٩٧٦ادر عام تحديث الجنس، الص
وظل علم االجتماع يعتمد فى أغلب الحاالت على هذه األصول  .)١٠٣(١٩٩٠الصادر عام 

بدأ علم االجتماع نفسه تطوير نظرة وموقف لسوسيولوجية حتى الستينيات، حيث غير ا
رئيسيًا فى هذا اإلطار خالل  ويمكن أن يجد القارئ إسهامًا. خاص به من هذا الموضوع

، وفى )١٠٤()١٩٧٣السلوك الجنسى، الصادر عام (آتابات جون جاجنون ووليام سيمون 
الدراسات المشابهة التى ساهمت فى ظهور منظور جديد فى تحليل الجنس، وهو المنظور 

فقد آان آل من جاجنون وسيمون يعمل . الذى يوصف بأنه ذو نظرة تفسيرية بنائية للجنس
فى مؤسسة آينزى من منتصف الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات، ولكنهما أصبحا من 

وخاصة تلك التى أجريت على المتهمين باإليذاء الجنسى، (خالل مشارآتهما فى المسوح 
أآثر إدراآًا ورفضًا لآلراء البيولوجية والسلوآية، وتلك غير ) والممارسة الجنسية المثلية

                                           
مبحوث، وهى تلخص  ١٢٠٠٠تعتمد تقارير آينزى على  مقابالت مكثفة مع عينة تزيد عن ) *(

: أنماط السلوك الجنسى لكل من الذآور واإلناث فى الواليات المتحدة، مع ربطها ببعض العوامل مثل
أنماط وقد أعدت بيانات إحصائية عن مختلف . العمر، والتعليم، والمهنة، والدين، والحالة الزواجية

انظر عرضا مفصال لتقارير آينزى فى . السلوك غير المألوف تتميز بقدر عال من الدقة واإلحكام
األسس النظرية والخبرات الميدانية، ترجمة محمد الجوهرى، دار . تيودور آابلو، البحث االجتماعى
 )المحرر(  . ٢٨٧ -٢٧٢، ص ص ١٩٩٥المعرفة الجامعية، االسكندرية، 



 

  

ى فى دراسة الجنس، وهى التوجهات التى آانت سائدة آنذاك فى القائمة على أساس نظر
وفى محاولة لبناء عناصر لنظرية سوسيولوجية فى تفسير السلوك . الدراسة العلمية للجنس

الجنسى، ذهبا إلى أن علم البيولوجيا لم يعد أآثر أهمية فى ميدان الجنس من أى فرع آخر، 
آان طورة، وأن الجنس بالنسبة للبشر ون مجرد أسوأن فكرة الدوافع الجنسية القوية قد تك

وقد نادى آل من جاجنون . يتسم دائمًا بمدى واسع من صور التباين االجتماعية الثقافية
وسيمون باالبتعاد عن اللغة المتأثرة بالمفاهيم البيولوجية، واالتجاه بدًال من ذلك إلى لغة تنظر 

  .إلى مسألة الجنس آمسألة رمزية قابلة للوصف

 Sociological Study of Time الدراسة االجتماعية للزمن

يمثل الزمن أحد سمات التنظيم األساسية للحياة االجتماعية، ومن ثم أصبح يجسد أحد   
: انظر على سبيل المثال. (موضوعات الدراسة المتزايدة األهمية لدى العلماء االجتماعيين

ل والتقاويم فى الحياة االجتماعية، الصادر دور الجداو: مؤلف زروبافل، اإليقاعات الخفية
  .)١٠٦(١٩٩٠وآذلك آتاب آدم، الزمن والنظرية االجتماعية، الصادر عام )١٠٥(، ١٩٨١عام 

الذى يتمثل فى دنيا (ومن المفيد على مستوى النظرة العامة التمييز بين الزمن المادى 
من ناحية، ) د األجسام ووفاتهاالبيولوجيا وفى البيئة، آمنازل القمر، والمد والجزر، وميال

ص به والزمن االجتماعى هذا هو الموضوع الذى يخت. والزمن االجتماعى من ناحية أخرى
يشمل االهتمام بطبيعة األنشطة اإلنسانية التى تنتظم حول إضفاء العلماء االجتماعيون، وهو 

يضا االهتمام ويمكن أن يشمل ذلك أ. معنى على الزمن، وتكوين تلك األنشطة، وآثارها
، واالحتفال بالمناسبات المختلفة، )عشر سنوات= العقد (بتنظيم األسابيع، والتقاويم، والعقود 

ودراسة الدورات اليومية لألنشطة التى تشمل وضع جداول المواعيد، وجداول خطوط 
ة للزمن إلى مراحل الحيا) المتصل بسير الحياة(المواصالت المنتظمة، والتنظيم البيوجرافى 

  .المكانة، والسلك المنهىالمختلفة، وتغيير 

) أو المصير(وفى بعض األحيان تميز النظرية االجتماعية بين فكرة الصيرورة   
Duree أى التدفق الشخصى المستمر لتجارب الفرد وخبراته، والعصر ،La longue duree 

ب، أو للناس جميعا، لشعب من الشعو -الذى يكاد يكون غير محدود زمنيا  -أى التاريخ العام 
أى فكرة  -ويقود المفهوم األول . فى عالقتهم بالبيئة التى يعيشون فيها فى مدى زمنى ممتد

إلى اهتمام علم النفس االجتماعى بالزمن، على نحو ما يتضح فى أعمال ويليام  -الصيرورة 
نساق الزمنية، ام التاريخى باألفيشجع االهتم -أى فكرة العصر  -أما المفهوم الثانى . جيمس

فالعصر هو الفترة الزمنية الطويلة التى تشكل الخلفية  .برودلآما يتجلى فى أعمال فرديناند 



 

  

العامة والحاسمة لإلطار الكلى للحياة االجتماعية، وغالبا ما ينتظم وفقا لنمط تنظيمى معين، 
العصر :  آأن نقول(أو السياسة ") العصر المسيحى: "على نحو ما نقول ( آالدين مثال 

، دورة الحياة، )النزعة التطورية(التغير، التطورية : انظر آذلك ). الحديث، أو الرأسمالية
  .تاريخ الحياة، التقدم، التمييز بين التوجه تبعا للعمل والتوجه تبعا للوقت

 Sociology of Ageing الدراسة االجتماعية للشيخوخة

قدم فى العمر على أبعاد اجتماعية وثقافية تنطوى العملية الفسيولوجية المؤدية إلى الت  
ويعد العمر . هامة على حالة تعد فى العادة حتمية وال يمكن تجنبها من الوجهة البيولوجية

ولم يكن موضوع . مقولة ثقافية يختلف معناها وداللتها من عصر لعصر ومن ثقافة ألخرى
. االجتماع حتى وقت قريب الدراسة االجتماعية للشيخوخة يظهر فى الكتب الدراسية لعلم

، أو آمشكلة "طبيعية"فالعمر آان ينظر إليه، آما آان ينظر إلى النوع أو الجنس، آمرحلة 
على عكس ذلك نجد أن ثقافة الشباب لقيت قدرًا آبيرًا . تنتمى إلى مجال السياسة االجتماعية

  . )*(من اهتمام علماء االجتماع

لعمل المأجور على تحديد سن ثابت للتقاعد عن وفى الرأسمالية الغربية، ينص نظام ا  
، وهكذا يتم تصنيف آبار السن )خارج نطاق المنزل(المساهمة فى االنتاج الخارجى 

أما من حيث األولويات البحثية، فإن علم . باعتبارهم غير منتجين، ومن ثم فإنهم يمثلون عبئًا
وقد رآزت البحوث االجتماعية . الشيخوخة، ونموذجه الطبى للهرم، قد مارس تأثيرًا واسعًا

عن الشيخوخة فى بريطانيا على عزلة آبار السن أو ظروف معيشتهم فى بيوت المسنين 
طول العمر وانخفاض معدالت الخصوبة،  -وأثارت التغيرات الديموجرافية . الحكومية

 قيًاأخال ذعرًاأثارت  -وزيادة النصيب النسبى للسكان فوق سن الخامسة والستين فى الغرب 
  .باعتبارهم مجموعة سكانية ذات إمكانات استهالآية وسياسيةمامًا جديدًا بكبار السن واهت

                                           
فيما يتصل بدراسات الشيخوخة على علم االجتماع العربى ولعل ذلك يرجع -حكم يصدق ذلك ال) *(

إلي أن نسبة آبار السن في المجتمعات العربية آانت ضئيلة نسبيا حتي عهد قريب ،ولكنها بدأت 
تتزايد بإيقاع سريع خالل العقود القليله الماضية ،مما اصبح يبرراهتمام علم األجتماع بدراسات 

الواقع . عزت حجازى ،المسنون في مصر : نظر حول الموضوع باللغة العربيةا. الشيخوخة
وآذلك سائر البحوث التى قدمت فى تلك الندوة التى نظمتها وزارة  ١٩٩٨القاهرة، أآتوبر. والمستقبل

وانظر أيضا محمد الجوهرى، احتياجات آبار السن فى الوطن العربى . الشئون االجتماعية المصرية
االستفادة من التجارب العالمية، ورقة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية العربية ومواجهتها ب

للمسنين الذى نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية المصرية، القاهرة، 
 )المحرر(    . ١٩٩٩مايو 



 

  

فالطبقة . وقد فندت البحوث الصورة النمطية وادعاء عدم التجانس بين فئة آبار السن  
فعلى سبيل . والعرق، والنوع فضًال عن الثقافة تواجه تأثير العوامل البيولوجية وتتصدى لها

ال، ال يعد آبر السن معوقًا للذآور الذين يحوزون قوة سياسية لها اعتبارها سواء فى المث
ولقد انتقدت اثيل شاناس فى العديد من المقاالت التى تناولت . الدول الشيوعية أو الرأسمالية

العالقات االجتماعية لكبار السن ما أطلق عليه النزعة الوظيفية المتواطئة التى تصبغ معظم 
وهو التقليد الذى يضفى طابعًا من . بات حول الشيخوخة والحياة األسرية للمسنينالكتا

االجتماعية سوق العمل واألدوار الشرعية على التعصب ضد آبار السن باستبعادهم من 
تؤدى إلى حرمان هى عملية  وبالمقابل، توضح بحوث شاناس أن الشيخوخة. األخرى المهمة

انظر آتاب شاناس وآخرون، آبار السن " (المؤسسة بنائيا اإلعالة"ما أطلق عليه نوع من 
ب سيسمان .، وآتاب شاناس وم)١٠٧(١٩٦٨فى ثالثة مجتمعات صناعية، الصادر عام 

  )١٠٨(١٩٧٧األسرة والبيروقراطية وآبار السن، الصادر عام : ، المعنون)محرران(

الخبرة الفعلية وثمة اهتمام بحثى متعاظم فى هذا الميدان، ليس فقط فيما يختص ب  
والدراسات الوصفية لكبار السن، لكن أيضًا بالمعايير الخاصة لصياغة أو تحديد فئة آبار 

الخطاب الرئاسى "انظر على سبيل المثال مقال رايلى . (السن عبر الثقافات والعصور
، "حول داللة العمر فى علم االجتماع"، عن موضوع "للجمعية األمريكية لعلم االجتماع

  .)١٠٩(١٩٨٧شور فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع، عام والمن

 .Sociology of Health and Illness الدراسة االجتماعية للصحة والمرض

مجال من مجاالت علم االجتماع يهتم باألبعاد االجتماعية للصحة والمرض، وهو   
ياس الصحة تحديد مفهومات الصحة والمرض، دراسة ق: يغطى ثالثة ميادين رئيسية هى 

ويمثل توضيح مفهومى . والمرض وتوزيعها االجتماعى، وتفسير أنماط الصحة والمرض
الصحة والمرض نقطة البداية للمناقشة السوسيولوجية للميدان، مع الترآيز على التنوع 
الثقافى لحدود آل من الصحة والمرض، والكشف عن الطبيعة المتعددة األوجه لهذه 

فالصحة المعتلة تشير إلى حالة جسمانية أو عقلية غير . تقويمى لهاالمفهومات، والطابع ال
وهو تصور حلله تالكوت  -مرغوب فيها، وذلك لتبرير التدخل لتحسين أو عالج هذه الحالة 

اجتماعى تلعب فيه آدور بارسونز باستفاضة فى مناقشته الشهيرة الواسعة التأثير للمرض 
  .جتماعى دورًا هامًاعمليات التنظيم االجتماعى والضبط اال

أما قياس أنماط الصحة والمرض فهو مهمة ليست باليسيرة، حتى وإن تم االتفاق على   
االحصاءات  -ويستخدم الباحثون مصدرين رئيسيين عند قياس الصحة المعتلة . التعريفات



 

  

  . المجتمع المحلىومسوح الرسمية 

كون لهم اتصال ما وتقدم االحصاءات الرسمية بيانات عن األشخاص الذين ي  
وهذا يعنى أنه بالرغم من ". تم عالجها"وهو ما يسمى بالحاالت التى  -بالخدمات الصحية 

أن البيانات يسهل الحصول عليها، إال أنها تكون معيبة بسبب سلوك المرضى، أى برغبة 
الناس فى استخدام الخدمات الصحية، وإمكانية وصولهم لهذه الخدمات، وتصوراتهم عن 

  . ضهم، وغيرها من السلوآياتأمرا

وتتغلب مسوح المجتمع المحلى على هذه المشكلة عن طريق مسح آل السكان بشكل   
ومع ذلك فإن هذه المسوح غالبًا ما تعتمد على . مستقل عن مواقف تقديم الخدمات الصحية

العالقة مقاييس يدلى فيها األفراد بمعلومات عن أنفسهم وذلك لقياس الحالة المرضية، آما أن 
ولعله من غير . بين هذه المقاييس والمدلول اإلآلينيكى لألمراض ما تزال عالقة إشكالية

على  إلحصاءات األمراضغالبا آمقياس بدليل  الوفياتالمستغرب أن تستخدم إحصاءات 
خاصة فى المجتمعات المتقدمة حيث يموت آثير  -أساس أن السن الذى يموت فيه اإلنسان 

وإذا . يعد مؤشرًا على صحتهم أثناء حياتهم -ظروف التحلل الجسمانى من الناس بسبب 
أخذنا فى اعتبارنا أوجه القصور التى تعانى منها هذه المقاييس المختلفة، يكون من 
الضرورى أن نعتمد، آلما أمكن، على حجم آبير من البيانات عند تحليل التوزيع االجتماعى 

  .لألمراض

تعانى منها المقاييس، فمما الشك فيه أن ثمة اختالفات  ومهما آانت الصعوبات التى  
آبيرة فى أنماط الصحة والمرض بين المجتمعات المختلفة، وعبر الزمن، وداخل آل مجتمع 

ومن الناحية التاريخية، شهدت المجتمعات الصناعية إنخفاضا طويل األمد فى . على حدة
مجتمعات المتقدمة أعلى من نظيرتها فى الوفيات، وآذلك فإن متوسط األعمار المتوقعة فى ال

فالصغار وآبار السن . آذلك يرتبط المرض والوفيات بالسن والنوع. المجتمعات النامية
يكونون أآثر عرضة للمرض والموت، آما أن النساء يعشن فى معظم المجتمعات أطول من 

لى نحو ما تدلنا الرجال، هذا على الرغم من أن النساء يصبن باألمراض أآثر من الرجال، ع
وتوجد اختالفات جوهرية أيضًا باختالف الطبقة االجتماعية . عليه بعض المؤشرات

: ما توصل إليه التقرير المعنون -على سبيل المثال -من هذا .  واالنتماء اإلثنى داخل المجتمع
 التقرير األسود الذى ألفه تاونسند ودافيدسون، ونشر عام: مظاهر الالمساواة فى الصحة

سنة فى  ٦٠و  ١٥اللذان وجدا أن معدل الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين  )١١٠(١٩٨٢
) ٥(بريطانيا تزيد بمقدار مرتين ونصف بالنسبة لألفراد الذين ينتمون إلى الطبقة رقم 



 

  

، وال توجد دالئل على انخفاض هذه )١(بالقياس إلى أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة رقم 
  .الفروق

حق أن تفسير هذه األنماط من الصحة والمرض، أو توزيع نوع معين من وال  
ومن المألوف بين العامة والمشتغلين بالمهن الطبية . األمراض، أبعد ما يكون عن السهولة

الترآيز على السلوآيات المتعلقة بالصحة، خاصة تناول المشروبات الكحولية، والتدخين، 
الرياضية، آما أن أهمية هذه السلوآيات تتدعم بشكل ونظم التغذية الخاصة، والتمرينات 

ومع ذلك يحاول علماء االجتماع عمومًا أن يذهبوا إلى أبعد من هذه السلوآيات . واضح
فبينما يوجه . الفردية، وذلك لفهم الصحة والمرض فى ضوء الخصائص العامة للمجتمع

مل الثقافية المحددة ألنماط الترآيز على السلوآيات المتصلة بالصحة اهتمامنا إلى العوا
بأنماط محددة من االستهالك، فقد ) أو ال تسمح(االستهالك وإلى الموارد المادية التى تسمح 

آان هناك آذلك اهتمام ملحوظ بتأثير العمليات االنتاجية على الصحة والمرض، ليس فقط 
ألمراض عبر ظواهر مثل التلوث الصناعى والبيئى،  أو حوادث العمل، ولكن عبر ا

وبالرغم من أن الشواهد تسمح فى الغالب لتأويالت ). أو الضغوط الحياتية(بالمشقة  المرتبطة
مختلفة، إال أنه من الواضح آل الوضوح أن العوامل االجتماعية تلعب دورًا حيويًا فى تخليق 

مارجريت ستيسى، : ويوجد عرض جيد لهذا الميدان فى المصدر التالى. الصحة أو المرض
دور : انظر أيضًا.)١١١(١٩٨٨اجتماع الصحة والمرض، مدخل دراسى، الصادر عام  علم

  .المريض

  Sociological Study of Food الدراسة االجتماعية للطعام

مثل دراسة نوربرت (ميدان من ميادين علم االجتماع يعتبر، مع استثناءات قليلة   
الحديثة آل الحداثة، هذا بالرغم من  ، من مجاالت االهتمام)حول آداب المائدة Eliasالياس 

المحيطة بالطعام فى أعمال علماء الطقوس وجود االهتمام األآثر استقرارًا وانتشارًا بدراسة 
خاصة دراسته بعنوان  شتراوس ليفىوتمثل دراسات آلود ( األنثروبولوجيا االجتماعية

أن وال شك . )*()تماممثاًال ملحوظًا على هذا االه ١٩٧٠الصادرة عام  والمطبوخ النيئ
                                           

م الفلكلور فى مختلف البالد تمثل عادات الطعام وآداب المائدة موضوعا مهما لدى دارس عل) *(
وقد شهد هذا المجال الفرعى نهضة واضحة منذ الستينيات، منذ بدأ الحديث عن الطعام . األوربية

وقد نشرت . الصحى وعادات الغذاء يمثل موضوع اهتمام جماهيرى لدى شعوب مجتمعات الرفاهية
ما أجرت عدة بحوث ميدانية علياء شكرى عددا من الدراسات النظرية ودليال للجمع الميدانى، آ

دراسة عادات الطعام وآداب المائدة فى الوطن : لجمع مادة عن الموضوع، ومن أبرز مؤلفاتها
، والجزء الرابع من ١٩٨٥العربى، ندوة التخطيط لجمع ودراسة العادات والتقاليد الشعبية، الدوحة، 



 

  

االهتمام األنثروبولوجى بالطعام ينبع من االهتمام بتفاصيل الحياة اليومية التى تعد سمة من 
فالتحريمات والوصفات المتصلة بالطعام تقدم وسيلة مفيدة . اإلثنوجرافيةسمات الدراسات 

اليومى، والتى فبدون االهتمام بوصف التفاصيل الكاملة للسلوك . لدراسة الفروق الثقافية
يؤخذ أغلبها على أنه مسلمات، فإن األفكار والممارسات حول الطعام لم تحتل حتى عهد 
قريب سوى أهمية طفيفة بالنسبة لعلماء االجتماع، اللهم إال فى سياق دراسات الفقر 

  . والحرمان أو دراسات الزراعة والصناعة

ن األهمية االجتماعية والثقاية ولقد نبع االهتمام السوسيولوجى المتزايد بالطعام م  
فبينما يمكن النظر . المتنامية للطعام فى مجتمعات الوفرة الصناعية، وآانعكاس لهذه األهمية

بيولوجية، فإنه ينظر حاجة فى الغالب إلى عمليات إعداد الطعام واستهالآه على أنها تسد 
د الطعام واستهالآه تعد من ناحية فعمليات إعدا. إليها اآلن على أن لها داللة اجتماعية وثقافية

مفتاحًا ) الرجيم(ذات داللة هامة بالنسبة لصحة الفرد الجسدية، مع اعتبار النظام الغذائى 
الدراسات التى تتناول جوانب عديدة من نا اآلن عدد آبير من للسلوك الصحى، وأصبح لدي

ابات الغذائية مثل حالة آما حدثت زيادة هائلة فى مظاهر االضطر. الطعام والنظام الغذائى
فقدان الشهية إلى الطعام وحالة الشره فى تناوله، والتى تظهر بين النساء أآثر من الرجال، 
. وتعد فى جانب منها انعكاسًا لألهمية الكبرى التى تخلعها الثقافة على النظام الغذائى والجسد

منزل بوصفها جوانب ومن ناحية أخرى ينظر إلى عمليات إعداد الطعام واستهالآه فى ال
وباإلضافة إلى ذلك فإن . وفى توزيع المواردتقسيم العمل القائم على النوع مهمة فى 

استهالك الطعام فى الميدان العام لم يعد نشاطًا اجتماعيًا ترفيهيًا فحسب، وإنما باتت له أهمية 
  .رتبط بهفى المحافظة على شبكات العالقات االجتماعية المحيطة بالعمل المأجور والم

ومن هنا فمن المتوقع أن يتوسع وينمو ميدان الدراسة االجتماعية للطعام خالل   
الطهى والمطبخ والطبقة، الصادر عام : وتقدم دراسة جاك جودى. السنوات المقبلة

عات انطبا )١١٣(١٩٨٥آل آداب الطعام، الصادرة عام : ، ودراسة ستيفن مينيل)١١٢(١٩٨٢
  .)*(هذا الميدان للدراسةعن  -ولكنها متباينة  -جيدة 

                                                                                                           
وآداب المائدة، دار المعرفة الجامعية، عن عادات الطعام (دليل العمل الميدانى المعى التراث الشعبى 

 )المحرر(    . ١٩٩٣االسكندرية، 
من الدراسات المصرية، فضال عما ذآرناه بحوث علياء شكرى، انظر سميح شعالن، العادات ) *(

والتقاليد المرتبطة بالخبز آمؤشر لتحديد المناطق الثقافية، رسالة دآتوراه باشراف علياء شكرى 
وآذلك نجوى عبد . ١٩٩٧عالى للفنون الشعبية، أآاديمية الفنون، القاهرة، أجيزت من المعهد ال

المنعم، ديناميات تغير التراث الشعبى فى المجتمع المصرى، دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة، 



 

  

 Sociology of Housework الدراسة االجتماعية للعمل المنزلى

آان علماء االجتماع حتى وقت قريب نسبيًا يدرسون المرأة آمستخدم يعمل بأجر   
والذى يضم (خارج المنزل، أو آأم وزوجة، ولكنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم العمل المنزلى 

) يف والطهى وما شابه ذلك، ورعاية األطفال والمحافظة على العائلةأنشطة متنوعة آالتنظ
ولم يحدث إال بدءًا من الستينيات والسبعينيات أن . آعمل يتشابه مع أى نوع آخر من العمل

لعلم االجتماع أجريت بحوث علمية منضبطة طبقت على العمل المنزلى األدوات التحليلية 
الدراسات المبكرة فى هذا المجال آتاب هيلين لوباتا ومن األمثلة على . الصناعى والعمل

  .)١١٤(١٩٧١العمل المنزلى آمهنة، الصادر عام : بعنوان

اجتماع العمل علم : سة آن أوآلى بعنوانومنذ ذلك الحين أثارت دراسات مثل درا
، موضوعات تتصل بمدى رضا أو عدم رضا الزوجات )١١٥(١٩٧٤المنزلى، الصادرة عام 

لمنزلية المختلفة، واألعمال الروتينية للمحافظة على مستويات من النظافة عن المهام ا
والنظام؛ ونظرة المرأة التى تؤدى مثل هذه األعمال إلى ذاتها، ورتابة وتجزؤ وإيقاع 

؛ والتفاعل االجتماعى بين الزوجات، )ظروف العمل(األنشطة التى تؤدى على امتداد اليوم 
بالنسبة للعمل المنزلى، وأوجه الشبه واالختالف بين ) لوظيفىاإلشباع ا(واإلثابة الذاتية 

  .الطبقات فيما يتصل بكل ذلك

ولقد عبرت غالبية النساء الالئى تناولتهن هذه الدراسات عن عدم رضائهن عن عمل   
المنزل، خاصة عندما يمثل جانبًا من جوانب آون المرأة تعمل آربة بيت، وهو عمل يبغضنه 

جات ربات البيوت يكون أسبوع عملهن طويًال، وهن يدرآن أدوارهن فالزو. أشد البغض
عنها عندما يكن قد عرفن تجربة الرضا يبة اجتماعية منخفضة؛ وال يرضين على أنها ذات ه

ومن الناحية األخرى، فإن هذه المشاعر السلبية حول العمل . عن العمل المأجور من قبل
 -على األقل طبقًا لما ذهبت إليه أوآلى  - )انخفاض مستوى اإلشباع الوظيفى(المنزلى 

وترجع هذه . ربة المنزل ذاتهدور مع ) أو درجة عالية من التوحد(تتناقض مع توجه إيجابى 
المفارقة الظاهرة إلى أن النساء يضعن توجههن نحو دور ربة المنزل داخل سياق نظرة 

منهما بوضوح وعلى نحو  عامة لألدوار النسوية والرجولية، يتحدد داخلها مكان آل نوع
: انظر أيضًا. )*(مناظرة للعمل آربة منزلاألنوثة مختلف عن اآلخر، والتى تصبح بمقتضاها 

                                                                                                           
اشراف علياء شكرى، رسالة دآتوراه أجيزت من قسم االجتماع، آلية البنات، جامعة عين شمس، 

 )المحرر(      .١٩٩٨
والتى سلفت االشارة إليها هى التى لفتت أنظار ) باشراف علياء شكرى(آانت بحوث المرأة ) *(



 

  

  .تقسيم العمل المنزلى

 Sociology of Emotion الدراسة االجتماعية للعواطف

على الرغم من أن اهتمام علم االجتماع بالعواطف آان معروفًا فى الكثير من الكتابات   
إال أن ، )آولىفى أعمال تشارلز حيث نجده على سبيل المثال (تماع مبكرة فى علم االجال

الدراسة االجتماعية للعواطف لم تظهر آمجال فرعى متميز داخل علم االجتماع إال إبان عقد 
السبعينيات، وآان ذلك يمثل فى جانب منه استجابة واعية من جانب علم االجتماع الذى 

و  المعرفيةيولى اهتمامًا واضحًا ومباشرًا بالجوانب ) البعض من وجهة نظر(أصبح 
وهكذا أصبح علم االجتماع يدرس عواطف آالحياء، والكبرياء، ). الرشد: انظر(العقالنية 

والحب، والكراهية، والرهبة، والدهشة، والملل، والحزن، ويطرح أسئلة عن آيفية تأثير 
حساس بها، واآتسابها، وتحولها، والتحكم فيها فى الثقافة على تنميط مثل هذه العواطف، واإل

 -فهذا الميدان . الحياة اليومية، وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها من خالل تفسيرات معينة
يتناول بالدرساة العالقات بين المشاعر من ناحية، والثقافات، واألبنية،  -فى أوسع تعريف له 

  .ناحية أخرىمن ) نظرية الفعل: انظر مادة(والتفاعالت 

يرى النموذج . ذا المجال ثالثة نماذج للتحليلوعلى هذا األساس فقد تبلورت فى ه  
أن المشاعر تتخلق وتحدث داخل الشخص، ويتم اإلحساس بها جسديًا، ) أو العضوى(األول 

فيؤآد أن المشاعر تتأسس ) أو الترآيبى(أما النموذج الثانى التحليلى . ثم يتم تفسيرها بعد ذلك
تماعيًا، وأنها ال تعبر عن حاالت داخلية، وإنما هى عبارة عن معان ثقافية يتم اضفاؤها اج

فاأللم، . (على األحاسيس، حيث نجد أن اإلحساس الواحد يمكن أن نضفى عليه معان مختلفة
والحب، والغضب على سبيل المثال، ليست أحاسيس عامة، بل تضفى عليها معان مختلفة فى 

أما ). ة، ويتم اإلحساس بها فى الغالب بأساليب تختلف من ثقافة ألخرىالثقافات المختلف
النموذج التحليلى الثالث واألخير، فهو ذلك الذى يتبناه  التفاعليون الذين يفسرون المشاعر 

  .باعتبارها ثمرة من ثمرات التفاعل بين البيئة والجسد

ث التى أجريت حول وهناك عمالن رائدان فى هذا المجال يستعرضان أنواع البحو  
القلب المدرب، الصادر عام : فتضطلع دراسة آرلى هوخشيلد بعنوان . هذا الموضوع

                                                                                                           
إلى االسهام االقتصادى الذى تقدمه المرأة ألسرتها بأدائها لألعمال ) ١٩٨٥(الباحثين ألول مرة 

غير أمانى حامد ابراهيم، العمل : واسترشدت بذلك عدة دراسات ورسائل علمية منها. المنزلية
األجور لربة البيت ودوره فى تنمية أقتصاديات األسرة، رسالة ماجستير باشرلف علياء شكرى 

 )المحرر(      ١٩٩٥أجيزت من قسم االجتماع بكلية البنات، جامعة عين شمس، 



 

  

ببحث مضيفات الطيران فى الواليات المتحدة، حيث تلقى الضوء على األساليب  )١١٦(١٩٨٣
عمل إذ تعد هذه المهنة بمثابة (التى تمارسها صاحبات هذه المهنة الخاصة فى بيع العواطف 

وقد ذهب توماس شيف  ). الشعور(بقوانين اإلحساس التى تكون محكومة  )ى مأجورعاطف
، وحاول فى بحثه أن يدرس وجود "الحياء أو الخجل هو العاطفة االجتماعية األولية"إلى أن 

هذه العواطف فى آل زمان ومكان والتأثير المتصاعد لكل من الحياء أو الغضب الذى 
علم اجتماع الوحدات الصغرى، الصادر : انظر مؤلفه(جتماعى يحدثانه فى ثنايا التفاعل اال

وانظر أيضًا عرضًا عامًا لهذا الميدان وللموضوعات ذات األهمية . )١١٧()١٩٩٠عام 
األجندة : بشكل واضح ودقيق فى مؤلفه) محرر(الخاصة التى جرى بحثها قدمه آيمبر 

  )١١٨(.١٩٩٠عام  البحثية فى الدراسة االجتماعية للعواطف، الصادر

 Sociology of Gambling الدراسة االجتماعية للقمار

لعبة حظ من أجل الكسب، دون اعتبار  يعنى القمار، بالمعنى الحرفى، الدخول فى  
ولقد خضعت الصور . أما فى الواقع فإن المصطلح يستخدم على نحو أوسع من ذلك. للمهارة

وآان الكتاب المقدس قد وصف . نعالمختلفة للقمار لتاريخ مختلط من التسامح أو الم
أما اآلن فيستخدم اليانصيب لجمع . اليانصيب بأنه تدخل فى إرادة اهللا فى صنع قرارات بعينها

ومن الناحية التاريخية، فقد ). بطبيعة الحال(أموال لإلحسان وللحكومات، وللقائمين عليها 
المضاربة، والتأمين، مع  آانت هناك فترات آان يصعب فيها التمييز بين القمار، ومشروع

: برنر وبرنر، المقامرة والمضاربة: انظر على سبيل المثال (ما يرتبط بكل منها من قيود 
  )١١٩()١٩٩٠عرض نظرى وتاريخى ومستقبلى لبعض القرارات اإلنسانية، الصادر عام 

وتعترف معظم الدول اآلن بشعبية المراهنات القانونية، آما يحدث على سبيل المثال   
آما هو الحال فى (فى المنافسات الرياضية المختلفة مثل بعض أنواع السباق، أو ألعاب الحظ 

أو خليط من هذا ) آما هو الحال فى لعبة البوآر(أو األلعاب االستراتيجية ) لعبة الروليت
  .وذاك

وفى األحوال التى يمنع فيها القمار، يمكن أن تتطور اقتصاديات غير رسمية   
وينتشر على إثر ذلك آل من التربح اإلجرامى والفساد . حول القمار وإجرامية تدور

ومع ذلك فيجب أن نالحظ أن القمار المسموح به قانونًا ال يمنع الصور غير . السياسى
وعندما يتم تجريم القمار فإن جريمته غالبًا ما توصف بأنها . القانونية من النمو واالزدهار

  ).حق المجتمعأى جريمة فى (  جريمة بال ضحايا



 

  

وترتبط محاوالت وضع ضوابط تحظر ألعاب القمار فى مجتمعات أوربا الغربية   
فالفضائل المتعلقة بالنمو الصحيح، : الرأسماليةأخالقيات العمل بمبادئ البروتستانتية و 

والنظام، والتدبر، والحساب الرشيد يتم قلبها جميعًا عن طريق لذة المغامرة، والتى ترتبط 
وإذا ما سمح للقمار باالنتشار فإن . ن بالحظ، وصناعة القرار بناء على الخرافة وحدهاباإليما

وال شك أن ). الحديثة(هذه القيم سوف تقوض القواعد األساسية لروح الرأسمالية الصناعية 
الحديثة يمكن أن  الرأسماليةفالواقع أن النجاح فى : هذه المقابلة تتخذ طابعًا مثاليًا و مصطنعًا

تمد على المخاطرة، وعلى عدم التنبؤ العدوانى البارد، آما أنه ينطوى على بعض الحظ يع
وعلى العكس من ذلك يرى ). المنظم الذى يراهن على مستقبل السوق: والمثال على ذلك(

القمار، مهنة وترويح، دراسة فى ثالثة مجاالت، : فى آتابهم بعنوان(ديفيد داونز وزمالؤه 
، أن معظم المقامرين ليسو طائشين، فهم يستخدمون أى مكسب )١٢٠()١٩٧٦الصادر عام 

  .أفضل استخدام، آما أنهم يوازنون إنفاقهم بكثير من العناية

وتميل تفسيرات دوافع المغامرة إلى المزج بين العناصر السوسيولوجية والسيكلوجية،   
سمات الشخصية يمكن أن ترآز أيضًا على ال التحليل النفسىهذا بالرغم من أن نظريات 

وقد ذهب البعض إلى أن القمار يمثل نوعًا من غريزة القتال التى . العصابية واالندفاعية
يمكن التعبير عنها بأشكال مقبولة فى المجتمعات المتحضرة الحديثة، من خالل وسيط هو 

 ولم توجد فى البحوث سوى أدلة طفيفة على أن المغامرين الصغار يختلفون جوهريًا. األلعاب
ويمثل القمار . وإن اتضح أن أسلوب حياتهم قد يكون أآثر علمانية -عن غير المقامرين 

واحدًا من إغراءين أساسيين أو آليهما، وهما التسلية  -بالنسبة لالعبين غير المندفعين 
القمار، المخاطرة والمكسب، الصادر عام : انظر مؤلف نيومان. (وفرصة آسب المال

١٢١()١٩٧٢(  

  جتماعية للمعرفة العلميةالدراسة اال

  .سوسيولوجيا المعرفة العلمية: انظر   

  Sociology of Mass Media الدراسة االجتماعية لوسائل االتصال الجماهيرى

وتعرف . المطبوعات أو المذياع أو التليفزيون: مثل االتصالالوسيط هو احد وسائل   
تستخدم واحد أو أآثر من هذه  وسائل االتصال الجماهيرى على أنها منظمات آبيرة الحجم
ونظرًا ). االتصال الجماهيرى(الوسائط التكنولوجية لالتصال بأعداد آبيرة من الناس 

العتمادها على التجديدات فى صناعتى اإللكترونيات والكيماويات، فقد مثلت الفترة ما بين 



 

  

قد شهدت ف. المرحلة التى تشكلت فيها وسائل االتصال الجماهيرى ١٩٣٠و  ١٨٦٠عامى 
تلك الفترة تطور وانتشار التصوير الفوتوغرافى، والتصوير السينمائى، واالتصاالت السلكية 

وقد شكلت هذه التكنولوجيات . والالسلكية، والفونوغراف، والتليفون، والراديو، والتليفزيون
ست خالل هذه الفترة، وعك الثقافة الشعبيةالجديدة جزءًا من التحوالت األوسع نطاقًا فى 

االستثمار المتزايد فى مجال صناعات قضاء وقت الفراغ الناشئة وما يرتبط بها من 
  .اهتمامات تتعلق بالتعامل مع جماهير المتابعين

تتمتع ) ١٢٢(١٩٥٦المنشور عام " صفوة القوة"فى مؤلفه  ميلزووفقًا لتعريف رايت   
الناس يمكنهم أن يتصلوا  األولى، أن عددا محدودا من: وسائل اإلعالم بسمتين اجتماعيتين

وعلى . بعدد هائل من الناس اآلخرين، والثانية، أن المتلقين ال يملكون وسيلة فعالة للرد عليهم
وتتسم منظمات االتصال . عملية أحادية االتجاه -فى حقيقته-ذلك فإن االتصال الجماهيرى 

فيها آافة وسائل  وباستثناء الحاالت التى تكون. بيروقراطيةالجماهيرى بأنها منظمات 
. اإلعالم خاضعة لهيمنة الدولة، فهى تتصف بأنها ذات مسئولية مؤسسية فى طبيعتها

ويخضع اإلنتاج اإلعالمى فى آل مكان لتوجيه الدولة، بيد أن المحاذير المفروضة تتباين بين 
مثل منع اإلعالن عن السجائر أو منع العرى فى (حد التوجيه االستشارى المحدود 

المجتمعات أشكال الرقابة عمومية وشموًال، آما هى الحال فى حد أآثر  إلى  )زيونالتليف
  .الشمولية

وتهيمن وسائل االتصال الجماهيرى على الحياة الفكرية للمجتمعات الحديثة، ولذلك   
منذ  –ولقد ترآزت بؤرة االهتمام . فإنها تحتل مكانة هامة بين اهتمامات علماء االجتماع

فى تأمل القوة الكامنة فى تكنولوجيات االتصال الجديدة،  –كرة فى الثالثينات الدراسات المب
ولقد آان استخدام أودلف هتلر الناجح للراديو فى الدعاية . وبخاصة الراديو والتليفزيون

المجتمع آما أضاف مفهوم . بمثابة درس موضوعى لألخطار التى يمكن أن تترتب عليها
القائلة بأن وسائل االتصال  )*(على فكرة جورج أوريلمزيدًا من القوة  الجماهيرى

السيطرة على العقل، حيث تهيمن صفوة ضئيلة العدد من  إلى اإللكترونية قد تفضى
  .)*(على الجماهير السلبية) القائمين باالتصال(اإلعالميين 

                                           
 )المترجم(  .١٩٨٤هنا إلى رواية جورج اورويل الشهيرة  اإلشارة(*) 
مهما من ميادين البحث فى علم االجتماع اإلعالمى، وقد تمثل دراسة القائمين باالتصال ميدان  (**)

. تصدت باحثة مصرية لدراسة هذا الموضوع فى مصر، أنظر ألفت حسن أنما، القائمون باالتصال
دراسة التجاهاتهم نحو دور االتصال الجماهيرى فى المجتمع، رسالة لنيل الدآتوراه تحت إشراف 



 

  

ولقد مالت الدراسات المبكرة التى أجراها آل من هارولد السويل وبول الزارسفلد   
توضيح أن وسائل االتصال تمارس تأثيرًا مباشرًا وقويًا بالفعل، وهو ما أطلق  إلى رهماوغي

غير أن المزيد من البحوث المكثفة آشفت ". بالحقن تحت الجلد"عليه تعبير نموذج التأثير 
عن أن عملية االتصال الجماهيرى تتم من خالل عدد من الطرق المعقدة وأن تأثيراتها على 

الطبقة، واإلطار االجتماعى، والقيم، والمعتقدات،  -:ين تعتمد على عوامل مثل جمهور المتلق
  .)*(والحالة الوجدانية، بل وعلى توقيت التعرض لها خالل اليوم أيضًا

وقد نمت البحوث فى مجال االتصال نموًا آبيرًا منذ الستينات، ورآز معظمها على   
ماآويل، نظرية االتصال .قدم آتاب دي(التليفزيون باعتباره الوسيط األآثر شيوعًا 

). مدخال ممتازًا للميدان وعرضًا لقضاياه واتجاهاته )١٢٣(١٩٨٣الجماهيرى، المنشور عام 
االتصالى، والتى األول دراسات المضمون : ة للبحثويمكن التمييز بين أربعة مجاالت رئيسي

، الصور النمطيةبعينها، مثل  تهتم بالنوعية الثقافية للمنتج اإلعالمى، أو بتحيزات وتأثيرات
أو تدعيم العنف والسلوك المعادى اجتماعيًا وبخاصة فى البرامج التى يبثها التليفزيون 

والثانى أنماط الملكية والسيطرة واضطراد اندماج أعداد أآبر وأآبر من وسائل . لألطفال
نوعة والنمو االتصال فى هيئة مؤسسات أضخم حجمًا وأقل عددًا، ولكية وسائل إعالم مت

لإلعالم فى نشر نمط  اإليديولوجيةوالثالث التأثيرات . المضطرد فى الطبع التجارى للبرامج
وأخيرًا، تأثير وسائل اإلعالم اإللكترونية على السياسات . آلى عام للحياة والتفكير

 الديموقراطية من خالل تحديد قائمة أولويات العمل السياسى، وتشويه األنباء واختزالها،
  .واستخدام اإلعالن التليفزيون آسالح فى الحمالت السياسية

فمنذ أن . القول بأن هناك تأثير أآثر جذرية للتليفزيون إلى وقد ذهب بعض النقاد  
عشر، تم الربط بين وسائل االتصال وتراجع الصحف فى بدايات القرن السابع  ظهرت أوائل

الصادر عام " تسلية حتى الموت"ى آتابه ولقد ذهب نيل بوستمان ف.األمية وانتشار التعليم

                                                                                                           
ويمكن للقارئ أن . ١٩٩٠بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، محمد الجوهرى، أجيزت من قسم االجتماع 

يجد عرضًا لجانب مهم من هذه الرسالة فى فاطمة القلينى وزمالئها، اإلعالم والمجتمع، دراسات فى 
 ٢٣٤-١٦٧، ص ص ١٩٩٨علم االجتماع اإلعالمى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

 ).المحرر(
لميدان بحوث االتصال واإلعالم من وجهة نظر علم االجتماع، مع نظر عرضًا شامًال ومفصًال ا(*) 

محمد الجوهرى وزمالؤه، على االجتماع  -:بعض الدراسات النظرية والميدانية فى الكتاب التالى 
 -:وأنظر آذلك آتاب . ١٩٩٢ودراسة اإلعالم واالتصال، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

عالم والمجتمع، دراسات فى علم االجتماع اإلعالمى، دار المعرفة فاطمة القلينى وزمالئها، اإل
  .١٩٩٨الجامعية، اإلسكندرية، 



 

  

 إلى القول بأن اإلعالم اإللكترونى والمرئى قد أفضى إلى –هو وآخرين  – )١٢٤(١٩٨٥
انتكاس االتجاه نحو تراجع األمية وانتشار التعليم، وأنه بات يعمل على تدمير أسس التعليم 

  .التقليدى

أحد المالمح ) ديو والتليفزيونالرا(ولقد مثل التنظيم القومى للصحافة واإلعالم   
القول  إلى ومع ذلك، فقد ذهب بعض الكتاب. المميزة لوسائل اإلعالم على مدار هذا القرن

. بأن هذا التنظيم لوسائل االتصال الجماهيرى قد تم تحديه بصفة متزايدة منذ الستينات خاصة
الجماهيرى أهمية  أآثر وسائط االتصال –ويتبدى ذلك بأجلة صوره فى حالة التليفزيون 

 –خالل سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا وأمريكا وأجزاء آبيرة من آسيا 
ويصف هذا فى بريطانيا بأنه يمثل انتقاًال . أننا نحيا اآلن فى مرحلة انتقالية إلى حيث يذهبون

بندرة محطات التى اتسمت ) الحكومية(من عصر هيمن عليه مفهوم الخدمة اإلذاعية العامة 
اإلرسال، وآانت تقدم بمثابة خدمة قومية، وتمتلك مجموعة خاصة من تكنولوجيات االتصال 

عصر جديد لشرآات االتصاالت الكونية،  إلى )بما فى ذلك محطات اإلرسال األرضية(
والتكنولوجيات الجديدة، وجموع المتلقين األآثر تشتيتًا وتنوعًا، على خالف الطابع 

ولقد آانت السياسة الحكومية فى بريطانيا ذات . ذى آان يسم المرحلة السابقةالجماهيرى ال
فلقد أدى اهتمام الليبراليين الجدد بفتح أسواق اإلعالم ). بالنسبة لهذه العملية(أهمية مرآزية 

. تحدى فكرة اإلذاعة آخدمة عامة، تقدم للناس سلعة اجتماعية إلى لقدر أآبر من المنافسة
 إلى جمهور الراديو والتليفزيون باعتبارهم مواطنين إلى تحول عن النظر ولقد صاحب ذلك

ولقد أتاح فتح . النظر إليهم آمستهلكين تقدم أمامهم مجموعة من البدائل لالختيار بينها
) عالمية(ظمات إعالمية آونية األسواق اإلعالمية بصبغة أساسية فرصًا جديدة لظهور من

ولقد حرصت هذه الشرآات ). شرآة األنباء(زآوربوريشن تايم وارنر، وسونى، ونيو: مثل
وهكذا تخلقت قنوات . على فصل أسواق اإلرسال المرئى والمسموع عن مجال الثقافة القومية

لتقديم الخدمة الجديدة، وتم نقلها عبر ) متخصصة فى الرياضة أو األخبار أو األفالم(جديدة 
وحمولة ) الكابالت، وخطوط التليفوناألقمار الصناعية، وخطوط (نظم توصيل جديدة 

  ).االشتراك عن فترة معينة، أو الدفع مقابل المشاهدة(بواسطة أشكال جديدة للسداد 

وال يكمن وراء هذه التطورات التكامل المتزايد لقطاع اإلعالم فقط، وإنما يكمن   
والدافع . بعدوراءها أيضًا التقارب ما بين الترفيه وصناعة المعلومات وصناعة االتصال عن 

ويذهب بول دى . وراء عملية التقارب هذه هو االهتمام بجنى ثمار التفاعل مع وسائل اإلعالم
ويهتم أول هذه  ).١٢٥( ١٩٩٧إنتاج الثقافة الصادر عام / ، ثقافات اإلنتاج )محررًا(جاى 



 

  

عدد ، بالعرض المتزامن وتدعيم المؤدى أو الكاتب عبر "تفاعالت البرامج"التفاعالت وهو 
ويعنى هذا فى الواقع . من وسائل اإلعالم والمنتجات الترفيهية ووسائل قضاء وقت الفراغ

التسجيل الصوتى، والصور : الربط بطريقة بالغة التنظيم بين أشكال مستقلة ومتباينة مثل 
الساآنة المطبوعة فى الكتب والمجالت، والتى شيرت، واإلعالنات، والفيلم، والبرامج 

أما الشكل الثانى من أشكال . ة، وأجهزة الفيديو المنزلية، وألعاب الكومبيوترالتليفزيوني
ويمثل قرار مجموعة . التكامل بين البرامج والمكونات المادية للحاسب إلى التفاعل فيشير

للتسجيالت وأعمال  CBSشرآات سونى للصناعات الكهربائية شراء شرآة سى بى إس 
أما الشكل الثالث للتفاعل فيتعلق . مثاًال على هذه الظاهرة) برامجال(فنانيها الحاليين والسابقين 

بالتقارب بين األشكال التى آانت متمايزة فيما سبق من المكونات المادية لحاسبات والذى نتج 
المعروف لدى  -ويتيح هذا النظام . عن النظم الجديدة للمشغالت الدقيقة والتكنولوجيا الرقمية

أن تتخذ الصور الساآنة والمتحرآة والصوت والنصوص  –" المتعددة الوسائط"العامة باسم 
وأخيرًا، فإن األشكال التفاعلية الجديدة لالتصال لم ممكنة . المكتوبة، تتخذ شكًال رقميًا موحدًا

فى هذا  –الحاسم  –ويتمثل التطوير الرئيسى . إال من خالل تكنولوجيات التوزيع الجديدة
الضوئية التى يمكنها أن تنتقل المنتجات والخدمات اإلعالمية المجال فى خطوط األلياف 

وهى بذلك تضع األساس لما يطلق عليه طريق . آاألفالم أو العمليات البنكية بأنواعها
  .المعلومات فائق السرعة

ولقد رآزت المناقشات المتعلقة باآلثار االجتماعية والثقافية إلعادة تشكل الخريطة   
الديموقراطية، والحصول على المعلومات، وخلق مجاالت عامة  اإلعالمية حول قضايا

ومن المؤآد أن تطورات مثل الدفع مقابل المشاهدة واالشتراك تعد بمثابة وسيلة . جديدة
جديدة لتحقيق مساهمة المستهلكين فى صياغة البرامج، فى حين أن األشكال األآثر تطورًا 

مى، وشبكة اإلنترنت تسمح للمستهلكين أن ينظموا للتفاعل المرتبطة بالفيديو، والتحويل الرق
شبكة  إلى آما يمكن النظر. مشارآتهم بطرقهم الخاصة، من خالل خبرات إعالمية خاصة

اإلنترنت باعتبارها تتيح إمكانيات إيجابية لجماعات آانت تعد فيما سبق هامشية بالنسبة 
  .لالتصال وبلورة الهويةلوسائل االتصال الجماهيرى لكى تنظم نفسها وتصوغ مجاًال 

إلى زيادة الهوة بين ما يطلق عليه  أما على المسار السلبى، فإن النقاد قد أشاروا   
هذه  إلى ولعل الوصول . فى عالم االتصال الجديد" النقر المعلوماتى"و " الغنى المعلوماتى"

حد بعيد، ويرتبط  إلى التكنولوجيات الجديدة يلعب الدور الحاسم فى التأثير على هذه القضية 
بامتالك تلك التكنولوجيات قضايا التهميش االجتماعى، حيث يحال بين جماعات بعينها وبين 



 

  

واألمر المثير هنا حقًا . فرصها فى التعبير عن نفسها من خالل هذه الوسائل الجديدة للتعبير
بهذا المعنى، و. هو الترآز الهائل للملكية عبر إنتاج وإعادة إنتاج وتوزيع وسائل االتصال

فإنه على الرغم من أن وسائل االتصال الجديدة قد تعكس قدرًا أآبر من التنوع االجتماعى 
والثقافى فيما يتعلق بمجاالت إنتاجها، إال أن ذلك ال ينعكس فى التكوين االجتماعى لشرآات 

 .االتصاالت واإلعالم ذاتها
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واالنغماس آالعمل، يعنى وقت الفراغ عموما االبتعاد عن األنشطة الروتينية المعتادة   
وقد يكون النشاط الذى . بدال من ذلك فى أنشطة ممتعة تحتل مكانة عزيزة فى نفس الفرد

ولكنه ال يشمل المسئوليات ، )االنتاجية: انظر(يمارس فى وقت الفراغ منتجا أو غير منتج 
وممارسة األلعاب بأنواعها تعد . االجتماعية األخرى للفرد باألدوارجتماعية التى ترتبط اال

نموذجا بارزا ألنشطة وقت الفراغ، وإن آان من بينها أيضا أنشطة أخرى تستهلك جهدا بدنيا 
  .شاقا يبذل فى تجديد السيارات القديمة أو صنع اآلالت البخارية

االتجاه األول، وقد . وهناك اتجاهان رئيسيان فى الدراسات االجتماعية لوقت الفراغ  
أطلق عليه اسم االتجاه الصورى، ويشمل الدراسات اإلمبيريقية لبعض المشكالت المنفصلة 

على  دورة الحياة، آيف تتغير أنشطة وقت الفراغ عبر مراحل : نسبيا، نذآر من أهمها ثالث
وقت الفراغ ودورة حياة األسرة، الصادرة : راسة رابوبورت ورابوبورتنحو ما يبدو فى د

ومشكلة آيفية التداخل والتفاعل بين مجالى العمل ووقت الفراغ، وقد . )١٢٦(١٩٧٥عام 
) ١٢٧(١٩٨٣وقت الفراغ والعمل، التى نشرت عام : تناولتها دراسة ستانلى بارآر المعنونة

حيث يتشابه وقت العمل ووقت " (االمتداد"ى فى وحدد فيها عالقات التداخل التى تتجل
حيث يتميز " (الحياد"، وفى)حيث يتحوالن إلى قطبين متميزين" (التعارض"، وفى )الفراغ

والمجال الثالث هو البحوث التى تناولت ). آل منهما عن اآلخر، ولكنهما ال يتعارضان
مباريات آرة القدم، أو أنماطا معينة من وقت الفراغ آالتردد على السينما، أو حضور 

  .الرقص

فى مقابل ذلك هناك اتجاه ذو طابع نظرى وتاريخى أوضح، يطرح أسئلة عن الطبيعة   
ومن أبرز وجهات النظر . االجتماعى التغيرالمتغيرة لوقت الفراغ ودوره المتنوع فى إحداث 

وتتجلى . آسىفى هذا االتجاه الوجهة ذات االنتماء الوظيفى، والوجهة ذات االنتماء المار
الذى نجده عن " منطق الصناعية"فى  -التى تعرضت للمزيد من النقد  -النظرة الوظيفية 

 )١٢٨(.١٩٦٠الصناعية واإلنسان الصناعى، الصادر عام : آالرك آير وزمالئه فى آتابهم



 

  

فى مقابل ". مجتمع وقت الفراغ"فقد روج طوال الستينيات لفكرة أن هناك حرآة حتمية تجاه 
لنظرة ذهب المارآسيون الجدد إلى اضفاء الطابع التجارى على وقت الفراغ، وتحويل هذه ا

لمدرسة فرانكفورت نظرة النظرية النقدية وقد تبنت بحوث  . للسوقوقت الفراغ إلى منتج 
آالسينما (فى ميدان الترويح الجماهيرى التجارى " صناعة الثقافة"تشاؤمية إلى ظهور 

، وهى أنشطة يمكن أن )التلفزيون، والمجالت الهزلية وغيرهاالجماهيرية، والرياضة، و
غير أن . تستغل األفراد، وتعمل فى نفس الوقت على خلق نوع من التجانس فى الثقافة

المارآسيين الجدد لم يكونوا جميعا بمثل هذا التشاؤم، فنجد منهم المتخصصين فى الدراسات 
لجانب األآبر من تلك الثقافة تستخدمه األجنحة الثقافية، على سبيل المثال، يذهبون إلى أن ا

قضية اإليديولوجيا : انظر(الطبقية آأداة رمزية لمقاومة الدمج فى اإليديولوجيا المسيطرة 
انظر على سبيل المثال مؤلف هول وزمالئه، المقاومة بالطقوس، الصادر عام  ).المسيطرة
١٢٩(.١٩٧٦(  

وقت الفراغ نادرا ما آان من بين ورغم آل تلك المناقشات والمجادالت فإن   
ولكن بدأت أوائل التسعينيات تشهد تزايد . االهتمامات األساسية لبحوث علماء االجتماع

االهتمام السوسيولوجى بوسائل االتصال الجماهيرى، والرياضة، والدراسات الثقافية، 
سوف  -عموما- ومن ثم يمكن القول بأن دراسات وقت الفراغ. والنزعة االستهالآية الطاغية

آتاب : انظر على سبيل المثال. )*(تحتل مكانة بارزة فى بحوث علم االجتماع فى المستقبل
  )١٣٠(.١٩٨٥روجيك، الرأسمالية ونظرية وقت الفراغ، الصادر عام 
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يتم إجراؤه ) بلةالمقااالستبيان، أو التجربة، أو دليل آ(اة البحثية دأى اختبار محدود لأل  
لذلك . قبل تنفيذ العمل الميدانى الرئيسى، آما يستعان بها فى اختبار جدوى تصميم البحث

فأدلة المقابلة التى . تختلف الدراسات االستطالعية من حيث الحجم ومن حيث طبيعتها
الضخمة يمكن تجربتها على عينة فرعية آبيرة نسبيا ممثلة لمجتمع  المسوحتستخدم فى 

من  -أما أساليب إجراء المقابالت المتعمقة . ث، يمكن أن يبلغ حجمها خمسمائة مفردةالبح
ويحرص . فقد يكفى تجربتها على عدد قليل من المعارف واألصدقاء -ناحية أخرى 

المتخصصون فى الدراسات السوسيولوجية الكمية ومؤسسات إجراء بحوث المسوح 

                                           
من المؤلفات العربية السوسيولوجية النادرة فى هذا الميدان آتاب محمد على محمد، وقت الفراغ (*) 

عية، فى سلسلة علم االجتماع المعاصر، دار المعرفة الجام ٤٦الكتاب (فى المجتمع الحديث 
 )المحرر(  األسكندرية، 



 

  

أجروا المقابالت على ملخص لخبراتهم فى  االجتماعية على الحصول من الباحثين الذين
الدراسة االستطالعية وعلى استخالص المعلومات المفيدة منهم، وذلك بهدف التعرف على 

على (المشكالت التى واجهت تنفيذ البحث وعمليات التحليل، وتصحيح أسبابها، ويشمل ذلك 
وثين أو التأثير عليهم من األسئلة الغامضة أو الملتبسة، واإليحاء إلى المبح) سبيل المثال

التى ال يبدو والموضوعات أو العناصر  ترميزها، واإلجابات التى اليمكن االستبيان، خالل 
وإذا اتضح ). التباين اإلحصائى: انظر مادة (فيها أى اختالف أو تباين بين إجابات المبحوثين 

العية أخرى للتأآد أن المشكالت جوهرية وذات شأن فقد يستدعى األمر إجراء دراسة استط
  . من أن التعديالت التى أجريت على التصميم األصلى للبحث قد حققت المطلوب منها

 Psychohistory دراسة التاريخ النفسى

فى دراسة الشخصيات التاريخية، أو فى دراسة  التحليل النفسىالدراسة التى تستخدم   
 فرويد محاولة ربط نظرية سيجموند فى فترة تاريخية معينة، وذلك استنادا إلى  رؤى العالم

األحداث المهمة فى النمو النفسى على الظروف والنظم االجتماعية السائدة، أو على بعض 
ومن أبرز ممارسى هذا النوع من الدراسات أخصائى التحليل . بعض األفراد بالذاتفى حياة 

الصادر عام (النفسى األمريكى إريك اريكسون الذى يمثل مؤلفاه الطفولة والمجتمع 
نموذجا معبرا عن  )١٣٢()١٩٧٥الصار عام (، وتاريخ الحياة واللحظة التاريخية )١٣١()١٩٥٠

وقد تم تحليل حياة ومؤلفات ماآس فيبر بهذه الطريقة فى الكتاب الذى نشره . هذه الدراسات
  )١٣٣(.١٩٦٩القفص الحديدى، عام : أرتور ميتسمان بعنوان

 Panel Study     دراسة تتبعية

عن جماعة من األفراد، أو مجموعة من األسر، ) تتبعية(دراسة تزودنا ببيانات طولية   
جمهور "ويطلق على المبحوثين هنا اسم . أو أصحاب األعمال، أو أى وحدة اجتماعية أخرى

،  الذين تجمع الدراسة معلومات عنهم على امتداد عدة شهور، أو The Panel" البحث
األفراد (ومن أشهر أنواع الدراسات التتبعية األفواج العمرية  .سنوات، أو عشرات السنين

، والجماعات ذات الخبرات المشترآة المحددة زمنيا، مثل أبناء الدفعة )المتقاربين فى العمر
الواحدة فى الجامعة، أو مجموعة األفراد ذوى الطفل الواحد، أو المهاجرين إلى بلد آخر فى 

وهناك نوع آخر من المبحوثين يتمثل فى العينة المقطعية . سنة معينة أو عدة سنوات معينة
القومية، والتى قد تكون مكونة من األسر، أو أصحاب العمل،  )التحليل المقطعى: انظر(

وألن . على فترات منتظمة لمدة بضع سنوات) لجمع المعلومات منهم(الذين تتم مقابلتهم 
االجتماعية، فإن التغير هنا يتم قياسه بشكل البيانات التى يتم جمعها تعبر عن نفس الوحدات 



 

  

آما أن أحجام العينات يمكن تخفيضها . أآثر صدقا مما يتم فى الدراسات المقطعية المنتظمة
، مع المحافظة على صفتها )مفردة ٥٠٠بحيث تقل عادة عن (فى ضوء تلك االعتبارات 

بة وتآآل العينة داخل الحدود التمثيلية على المستوى القومى، طالما ظلت حاالت عدم االستجا
أما عن المشكالت األساسية للدراسات التتبعية فسوف نجد أن العينات التى تختار . المعقولة

فى البداية تتآآل بسبب الموت، أو الهجرة، أو ملل المبحوثين من الدراسة، وغير ذلك من 
متمرسين فى إجراء ومن المشكالت األخرى أن أفراد العينة يتحولون إلى خبراء . األسباب

لم "أنه  -مثال  -فقد يقررون . استجابات المبحوثينتحيز المقابالت، األمر الذى يؤدى إلى 
منذ تاريخ المقابلة األخيرة، وذلك لكى يتجنبوا توجيه أسئلة مفصلة لهم عن " يطرأ أى تغيير

  .التغيرات التى حدثت فعال

التى تستخدم أسلوب المقابلة  مسوحالويتم جمع بيانات تلك الدراسات عادة عن طريق   
، ومع زوجاتهم )آالوالدين، أو األطباء(مع جمهور البحث، وآذلك مع غيرهم من اإلخباريين 

ويمكن استئذان المبحوثين لجمع معلومات . أو أزواجهم، أو غيرهم من أفراد أسر المبحوثين
السجالت التعليمية أو عنهم من السجالت اإلدارية، آالمعلومات التى يستقيها الباحث من 
ويمكن إضافة عنصر . الطبية، والتى تكون عادة أآثر دقة من جمعها من المبحوثين أنفسهم

 التصميمات الدورية للعينة، وتمثل )الدورية(التتبع أحيانا إلى المسوح المقطعية المنتظمة 
  .هجينا من الدراسة التتبعية والمسح الدورى

فإنها تتيح إمكانيات دراسة ) تتبعية(بيانات طولية وألن الدراسات التتبعية توفر   
التغير واآلثار الزمنية الراجعة إلى الفوج، الفردية، وآثار تواريخ الحياة العالقات بين 

انظر . لهذا تم تطوير عدد من أساليب البحث الخاصة لتحليل مثل هذه البيانات. االجتماعى
، الصادر عام )التتبعية(ت الطولية على سبيل المثال مؤلف آولمان، تحليل البيانا

١٣٤(.١٩٨٢(  

 Case- Study, Case - Study Method دراسة الحالة، منهج دراسة الحالة

تصميم بحثى يتخذ آموضوع له حالة واحدة، أو عددا من األمثلة المختارة من وحدة   
مل، أو آالمجتمعات المحلية، أو الجماعات االجتماعية، أو أصحاب الع-اجتماعية معينة 

ويستخدم  -الوقائع، أو تواريخ الحياة، أو األسر، أو فرق العمل، أو األدوار، أو العالقات
وتعد معايير اختيار الحالة أو الحاالت التى ستدرس، ذات أهمية . مناهج متعددة لدراستها

وتشتمل دراسات الحالة على تقارير وصفية حول . محورية للتصميم البحثى ودقتة النظرية
ة نمطية أو إرشادية، أو شاذة، ووصف للممارسات الجيدة فى البحوث التطبيقية، وتقويم أمثل



 

  

السياسات بعد تنفيذها فى مؤسسة ما؛ وتلك الدراسات التى ترآز على الحاالت المتطرفة أو 
محدد بدقة من خالل االختيار الدقيق لحاالت لفرض االستراتيجية، واالختبار الصارم 

وتتحدد األدوات المنهجية المستخدمة فى جمع . لتجارب الطبيعيةمتناقضة، ودراسات ا
المعلومات جزئيًا بقدر اليسر الذى تتيحه األداة، ومدى تقبل موضوع الدراسة من قبل 

مع المالحظة المشارآة وغير المشارآة، والمقابالت غير المقننة وقد استخدمت . المبحوثين
والمعلومات ، )الوثائق الشخصيةبما فى ذلك (قية إخباريين أساسيين، وتحليل األدلة الوثائ

الوثائق الهامة الصادرة عن المبحوثين، وتحليل مضمون المستقاة من السجالت اإلدارية، 
العينة، استخدمت ومسوح وتحليل الوقائع الهامة التى حدثت خالل الفترة موضع البحث، 

ك صيغة مقننة لوصف وليس هنا. جميعها بدرجات متفاوتة فى بحوث دراسات الحالة
األدوات المنهجية المستخدمة، وأنواع البيانات التى يتم جمعها، والنتائج التى يتم التوصل 
إليها من دراسات الحالة، ولكن استخدام أساليب التحليل الكمى أقل شيوعًا مقارنة بما يكون 

، ودراسات المجتمع تاريخ الحالةانظر أيضًا، . األمر عليه فى التقارير المستندة إلى المسوح
  . المحلى

 Victimology دراسة ضحايا الجرائم

بما فى ذلك أنماط االعتداء الذى وقع، ومكان وقوع  الجريمة، دراسة ضحايا   
وقد . الجريمة، وسمات آل من المجرم والضحية والعالقة بينهما، وما إلى ذلك من عناصر

ات المسحية التى أجريت على ضحايا حفز إلى طرق هذا المجال الزيادة الكبيرة فى الدراس
ومن . الجرائم والتى وفرت مادة غزيرة عن وقوع بعض الجرائم بشكل خفى غير معلن

ولكنها  -الموضوعات األساسية فى بحوث دراسة ضحايا الجرائم والتى نجدها تتردد دائما 
م فكرة أن بعض األفراد يكونون أآثر تعرضا من غيره -محل خالف فى بعض األحيان 

فى وقوع الجرائم عليهم أو  -جزئيا  -للوقوع ضحايا للجرائم، وأن بعض األفراد يسهمون 
، من ذلك عندما ترتدى بعض الفتيات مالبس )يغرون المجرمين بذلك" (يحفزون إليها"

وقد تصدى لتفنيد هذه الفكرة األخيرة بالذات . مثيرة أو يتواجدن فى بعض األماآن غير اآلمنة
وقد أنشئت جمعيات دعم ضحايا الجرائم . ملقيا الضوء على دالالتها لنسوى علم اإلجرام ا

  .للدعوة إلى تقديم الخدمات وتبنى السياسات المناسبة لرعايتهم

 Longitudinlal Study وليةدراسة ط

  .تاريخ الحياة، دراسة تتبعية: انظر  



 

  

 Futurology دراسة المستقبل، علم المستقبل

ستقبل عن طريق بناء نظريات للتاريخ؛ محاولة قديمة قدم إن محاولة التنبؤ بالم  
أى إسقاط االتجاهات اإلحصائية على  -ولكن الممارسة المنهجية لعلم المستقبل . الفلسفة ذاتها

ترجع إلى الخمسينيات، وهى  -المستقبل من أجل  التوصل إلى سيناريوهات واقعية للمستقبل 
فقد مالت التنبؤات المبكرة آالتى قدمها هيرمان آان . ًاتمثل مشروعًا علميًا اجتماعيًا متميز

Kahn إلى التفاؤل  )١٣٥()١٩٦٧الصادر عام ( ٢٠٠٠العام : وأنطونى وينر فى آتابهما
   .واليوتوبية

الصادر عام (حدود النمو : وتغير هذا الوضع مع ظهور تقرير نادى روما بعنوان  
ينيات والتسعينيات إلى التشاؤم، ووصل أحيانًا وقد مال علم المستقبل فى الثمان. )١٣٦()١٩٧٢

إلى حد اإلنذار بسوء العاقبة، إذ آان يرآز على االتجاهات السلبية فى ميادين السكان والبيئة 
ومع ذلك فثمة تنبؤات إيجابية يمكن أن نصادفها فى آتب مثل آتاب . والنظام االجتماعى العام

  .)١٣٧(١٩٨٩وأوين ديفز عام  النهضة األمريكية الذى نشره مارتن سيترون

وتعتمد معظم التنبؤات على بلورة االتجاهات واألنماط التاريخية، ثم إسقاطها على   
. وترآز أبسط عمليات التنبؤ على مؤشر واحد للتغير، آالسكان أو التكنولوجيا. المستقبل

م سوف آالقول بأن سكان العال: ويمكن أن تقدم هذه إجابات محددة نوعًا عن المستقبل
يتزايدون يقينًا بمقدار بليون نسمة فى العقد القادم، وأن التكنولوجيا سوف تصبح بالقطع أآثر 

وهناك مؤشرات أخرى آاألداء االقتصادى، أو تعاطى المخدرات، . تخصصا ودقة، وهكذا
ويمكن . أو الجريمة، أو المعتقد الدينى، أو االتجاهات االجتماعية يكون من الصعب التنبؤ بها

ألنساق النماذج المعقدة أن تأخذ فى اعتبارها آثيرًا من المتغيرات، ولكنها تقدم مسارات 
ويعد علم المستقبل بعامة نوعًا . للتغير المتوقع تكون من الكثرة بحيث تصبح فائدتها محدودة

من التدريب التخيلى المثير، ولكن أساسه العلمى محدود للغاية، ويكاد يكون معدومًا، وسجله 
  .تقديم التنبؤات الفاشلة يكاد يكون آامًال فى

 Conjuncture الدراسة الموضوعية الشاملة

استخدم هذا المصطلح المارآسيون البنائيون لإلشارة إلى الحالة الملموسة للعالقات   
االقتصادية السياسية، خاصة العالقات الطبقية فى مجتمع بعينه، وفى فترة تاريخية محددة 

  ).لموضوعية الشاملة لفترة تاريخية محددةآمافى الدراسة ا(

 Locality Studies دراسة الوحدات المحلية



 

  

  .دراسات المجتمع المحلى: انظر   

 Value Relevance     داللة قيمية

  .القيمة: انظر  

 DSM III    الدليل التشخيصى واإلحصائى لألمراض العقلية

ى لألمراض العقلية الثالث توجز هذه الحروف واألرقام الدليل التشخيصى واإلحصائ  
، وقد تم تنقيح هذه النسخة مجددا ١٩٨٠الذى أصدره االتحاد األمريكى للطب النفسى عام 

،  ثم صدرت نسخة ١٩٥٢آان الدليل األصلى قد ظهر ألول مرة فى عام . ١٩٨٥فىعام 
ويحدد هذا الدليل التشخيصى معايير محددة لكل مرض بهدف . ١٩٦٨منقحة منه فى عام 

  .ين الطبيب من التشخيص الدقيق لما يعرض له من حاالتتمك

 Kondratieff Cycles دوائر آوندراتيف

  .دورة العمل: انظر  

 Long - Wave Cycles دوائر الموجة الطويلة

  .دورة العمل: انظر  

 Innate and Aquired Drives  )الموروثة والمكتسبة(الدوافع 

ويمكن . أو غاية بعينهاهدف لموجهة نحو يشير هذا المصطلح إلى القوى المحرآة ا  
ففى الحالة ). متعلمة(أو مكتسبة ) فزيولوجية(النظر إلى الدوافع باعتبارها قوى داخلية 

األولى يستخدم المصطلح أحيانًا آبديل لمصطلح الغريزة، رغم أن مفهوم الدافع أقل ميًال إلى 
عد ترجمة أفضل لمصطلح ويرى البعض أن مصطلح الدافع ي. التنميط المسبق للسلوك

  .الحاجة: انظر أيضًا مادة. من مصطلح غريزة Triebسيجموند فرويد األلمانى دافع 

 Role, Social Role, Role Theory دور، دور اجتماعى، نظرية الدور

فهو يحدد لنا طبيعية . مفهوم الدور من المفاهيم األساسية فى النظرية االجتماعية  
أو أوضاع اجتماعية معينة، ويحلل تفاصيل تلك بمكانات مرتبطة التوقعات االجتماعية ال

وقد حظيت نظرية الدور بشهرة خاصة خالل الفترة حول منتصف القرن . التوقعات
العشرين، ولكن بعد ما تعرضت له من نقد متصل أصبح ينظر إليها على أنها ناقصة ومعيبة، 

مفهوم الدور يمثل أداة أساسية للفهم فى ومع ذلك فما زال . ومن ثم سقطت من االستخدام فعًال



 

  

  .علم االجتماع

أحدهما تطور فى إطار األنثروبولوجيا . وهناك اتجاهان مختلفان داخل نظرية الدور  
وهنا . ويولى أهمية بنائية لألدوار القائمة داخل النظام االجتماعى لنتون، االجتماعية لرالف 

ويعد تفسير . لحقوق والواجبات المعياريةتصبح األدوار مجموعة مترابطة مؤسسيًا من ا
أما االتجاه الثانى . مثاال واضحًا على هذا االتجاهلدور المريض المعروف  بارسونزتالكوت 

يميل إلى علم النفس االجتماعى، ويرآز على العمليات النشطة  -فهو فى نزعته العامة  -
ا االتجاه جزء من تراث وهذ. المتضمنة فى صنع األدوار، وتولى األدوار، وممارستها

وهذا األخير يحلل الحياة االجتماعية مجازيًا على التفاعلية الرمزية والمنظور المسرحى، 
  . طريقة الدراما والمسرح

ويحدد التفسير البنائى لألدوار المكانات فى المجتمع، مثل مكانة المعلم مثًال، ثم   
المرتبطة بالنمط المثالى لهذا  يحاول وصف المجموعة المعيارية من الحقوق والواجبات

وأى شخص يمكن أن . وهذه التوقعات ذات األساس االجتماعى هى التى تكون الدور. الوضع
، وهذه )آأن يكون على سبيل المثال أبًا أو معلمًا أو العب جولف(يكون له عدد من المكانات 

عدد من األنماط  وآل دور له. تشكل مرآب مكانة، حيث يكون لكل مكانة دورها الخاص بها
المختلفة، ولكل دور مجموعة من التوقعات، ولذا فإن المعلم على سبيل المثال قد يكون لديه 
تالميذ وزمالء ورؤساء وأولياء أمور آشرآاء فى الدور، وآل واحد من هؤالء لديه توقعاته 

تمثل ومجموع هذه التوقعات لهؤالء الشرآاء . المختلفة إلى حد ما من سلوك هذا المعلم
وحينما تتعارض هذه التوقعات، وهو ما يحدث بين الحين واآلخر، فإن علماء . مرآب الدور

وترى النظرية االجتماعية . االجتماع يتحدثون هنا عما يسموه صراع الدور أو توترات الدور
متغيرات "الخاصة بتالكوت بارسونز أن أنماط الدور هذه تتحدد من خالل ما يطلق عليه 

وهذه النظرية مفيدة آأسلوب تجريبى . االختيارات بين زوجين من المعايير البديلةأو " النمط
استكشافى فى رسم خريطة لتنظيم المجتمعات على أساس األنماط المعيارية، ولكنها آنظرية 
تميل إلى اإلغراق فى تبسيط التوقعات المعيارية بافتراضها أن هناك قدرًا من اإلجماع 

أى اعتباره شيئًا ماديًا، مع (النسق االجتماعى فوق الحقيقة، وتجسيد والوفاق فى المجتمع ي
اإلنسان فى علم : ويحتوى ما آتبه رالف دارندورف تحت عنوان). آونه ذا طبيعة مجردة

عرضًا لصيغة مدققة لهذا االتجاه، استطاعت أن تثير  )١٣٨(١٩٦٨االجتماع، الصادر عام 
  .ـ أهميتها اآلن تمامًاجدًال واسعًا فى أيامها، ولكن انطفأت

بعلم النفس سابق، وهو الخاص أما االتجاه الثانى الذى يقف فى مواجهة االتجاه ال  



 

  

فهو يدرس . االجتماعى فيرآز بقدر أآبر على الجوانب الديناميكية لممارسة األدوار بالفعل
 -آلخر شأن االتجاه ا -التفاعالت التى يمارس الناس خاللها أدوارهم، بدًال من أن يصف 

فهنا يكون الترآيز على الطرق التى من خاللها . مكان هذه األدوار فى البناء االجتماعى
، ويقومون بتشكيل أدوارهم )تولى األدوار(يصل الناس إلى االضطالع بأدوار اآلخرين 

= توقع استجابات الغير (، ويتنبأون باستجابات اآلخرين ألدوارهم )صنع األدوار(الخاصة 
وفى بعض أجزاء هذه النظرية ). أداء األدوار(وأخيرًا ممارسة أدوارهم الخاصة ، )القولبة

يتم الترآيز على الطرق التى تمارس ) جوفمانوعلى سبيل المثال الجزء الذى يقدمه إيرفنج (
" تقبل الدور"فأحيانًا قد يحب الناس أدوارهم ويتوافقون معها آلية : األدوار من خاللها
وفى أحيان أخرى قد يمارسون أدوارهم بال حماس أو . ها المحببة إليهمويؤدونها بكل تفاصيل

موضحين لكل من يراهم أنهم أآبر بكثير من هذا الدور البسيط الذى " مسافة الدور"حب 
طروا على نتائج ، من أجل أن يسي)*(أو أنهم قد يمارسون أدوارهم بطريقة ساخرة. يؤدونه

ل هذا السياق يظل االهتمام موجهًا إلى ديناميات وفى آ). فى االنطباعالتحكم (الموقف 
ممارسة األدوار، حيث ال تكون األدوار مجرد توقعات ثابتة، وإنما هى نتائج ومخرجات 

وربما آان أآثر التحليالت فى هذا االتجاه إفادة لنظرية الدور، ذلك الذى . متجددة باستمرار
وآذلك . )١٣٩(١٩٥٩يومية، الصادر عام تصوير الذات فى الحياة ال: قدمه جوفمان فى آتابه

  .)١٤٠(١٩٦١المواجهات، الصادر عام : آتابه

ففكرة تحليل . ومن المؤآد أن نظرية الدور ليست حكرًا على علماء االجتماع وحدهم  
الحياة االجتماعية باستعارة التصور المسرحى من األفكار الواضحة فى المسرح اإلغريقى 

، وآذلك فى األفكار المعاصرة عن الرؤية )*(دنيا مسرح آبيرإنما ال: وفى إعالن شكسبير
دراما الحقيقة "والزالت آتابات ستانفورد اليمان ومارفن سكوت عن . المسرحية للحياة

، "األدوار االجتماعية"، ولويس زورشر عن )١٤١(١٩٧٥، الصادر عام :"االجتماعية
  .دانتمثل مداخل جيدة لفهم هذا المي )١٤٢(١٩٨٣الصادر عام 

 Conjugal Roleالدور الزواجى     

وقد . فى األسرة تقسيم العملاألدوار المميزة لكل من الزوج والزوجة والناتجة عن   
الحظت اليزابيث بوت فى دراستها الكالسيكية عن األسرة وشبكة العالقات االجتماعية، 

                                           
المقصود أن ممارس هذا السلوك يؤمن بأن السلوك البشرى تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها، ) *(

 ).المحرر. (ويعبر صاحبه عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم
 )المحرر.(وهى العبارة التى اشتهرت عربيًا فى صرخة بصوت الفنان يوسف وهبى) *(



 

  

المسئولية عن دعم ، أنه آان من المعتاد أن يضطلع أحد الزوجين ب)١٤٣(١٩٥٧الصادرة عام 
األسرة ماليًا، بينما يتحمل اآلخر مسئولية المهام المنزلية المتضمنة فى إدارة البيت وتربية 

ولكن آان هناك تباين ملحوظ فى درجة الفصل بين تلك األدوار الزواجية فى . الصغار
نها تتحدد ورغم أن اليزابيث بوت لم تنظر إلى األدوار الزواجية على أ. المجتمعات المتخلفة

تميل إلى االرتباط بزيجات الطبقة  األدوار الزواجية المشترآةعلى أسس طبيعية، فإن 
األسرة : ويؤآد آل من مايكل يونج وبيتر ويلموت فى دراستهما المبكرة عن . الوسطى

، وآذلك فى آتابهما األخير عن )١٤٤(١٩٥٧ونسق القرابة فى شرق لندن، الصادرة عام 
حدوث  -حتى داخل الطبقة العاملة  -، أنه يالحظ )١٤٥(١٩٧٣، الصادر عام األسرة المتماثلة

 Companionableالمشترآة مع قبول زواج الصحبة ول نحو األدوار الزواجية تح
Marriage  ومع أن الدراسات اإلمبيريقية األحدث تشير اآلن. اآلن باعتباره النموذج المثالى 

. أقل حدة، فإن صور عدم المساواة ال تزال واضحة إلى أن التقسيم التقليدى للعمل أصبح
تكشف عن تغير محدود للغاية فيما يتعلق بمسئولية أداء األعمال  )*(فدراسات توزيع الوقت

المنزلية الروتينية، على الرغم من أن األزواج قد أصبحوا يساعدون فى المنزل أآثر قليًال 
الزوجات عمًال ثابتًا طول الوقت خارج  وعلى أية حال فإنه حتى حينما تمارس. عن ذى قبل

المنزل، فإن مشارآة الزوج الكاملة لها فى األعمال المنزلية مازالت من األمور غير 
المعتادة، وال تزال حاالت زواج النساء العامالت من أزواج ال يعملون وإنما يؤدون األعمال 

ما أن الشواهد على أن الفروق آ. من النوادر التى ال يعتد بها!) أى رب بيت(المنزلية فقط 
لدراسات الخاصة باإلدراة وتشير ا. بين الزوجين فى القوة والسيطرة مازالت قليلة متفرقة

المنزلية إلى أن دفع مصاريف الييت إلى الزوجات من األمور الشائعة، مع استمرار المالية 
يم العمل المنزلى، تقس: انظر أيضًا مواد. عدد آبير منهن ال يعرفن إجمالى دخل أزواجهن

علم االجتماع العائلى، نظام توزيع الموارد داخل األسرة، األدوار الزواجية المشترآة، 
  .األدوار الزواجية المنفصلة

 Sick Role    دور المريض   

النسق االجتماعى، : فى آتابه(، الذى ذهب بارسونزهو مفهوم روج له تالكوت   
                                           

دم هذه األداة مؤخرا عدد من الباحثين المصريين نذآر منهم فوزى عبد الرحمن اسماعيل، استخ) *(
األبعاد المؤثرة فى تقسيم العمل الزراعى فى مصر، محاولة منهجية فى األنثروبولوجيا االقتصادية، 

وآذلك أمانى حامد ابراهيم، . ١٩٨٩رسالة دآتوراه اشراف علياء شكرى، آلية بنات عين شمس، 
عمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات األسرة، رسالة ماجستير باشراف علياء ال

 )المحرر. (١٩٩٥شكرى أيضا ومن نفس القسم، 



 

  

تنطوى حالة المرض على خلل وظيفى فى أداء  إلى أنه بينما )١٤٦()١٩٥١الصادر عام 
 دورًايمثل  -أى تعريفه وقبوله على أنه مريض  -الجسم، فإن آون الشخص مريضًا 

أوًال، التحلل من : اجتماعيًا محكومًا بتوقعات اجتماعية معينة، حدد بارسونز منها أربعة هى
شرعية أو قانونية بواسطة  مسئوليات الدور االجتماعى العادى، وقد يأخذ هذا التحلل صورة

  . سلطة معينة تتمثل فى الغالب فى ممارس طبى
التحلل من المسئولية لكونه مريضًا، وذلك يعنى أن آونه مريضًا يوجب أن ينال : وثانيا

بما أن المرض أمر غير مرغوب فيه، فإنه يتوجب على المريض أن : وثالثًا. رعاية آخرين
ن يبحث عن مساعدة طبية جيدة، وأن يتعاون من أجل أ: ورابعًا. يرغب فى تحسين صحته

  .تحسين حالته

ويلفت هذا المفهوم االهتمام إلى القواعد االجتماعية المرتبطة بالمرض، وإلى   
الميكانزمات التى تضمن امتثال األشخاص المرضى للمساعدة من أجل استرداد صحتهم، 

. ن المسئوليات االجتماعية العاديةوالتأآيد على أن المرضى فعًال هم الذين يعفون فقط م
والحقيقة أن . ويقدم هذا المفهوم أيضًا طريقة لتحليل العوامل الدافعية المرتبطة بالمرض

وقد آان متأثرًا هنا بنظرية (بارسونز رأى أنه بسبب تلك المكونات أو العناصر الدافعية 
فيدة وظيفيًا للنسق الم االنحرافيمكن اعتبار المرض شكًال خاصًا من أشكال ) فرويد

االجتماعى، والتى تتمثل فى توجيه الميول االنحرافية بعيدًا عن تكوين الجماعة وتماسكها، 
  .والتطبيق الناجح للشرعية

وقد شكك النقاد فى عمومية ما حدده بارسونز من توقعات تحكم دور المرض، وفى   
دى مالءمة نموذجه لحاالت مدى الدافعية التى رأى بارسونز أنها تؤدى إلى المرض، وفى م

وعلى أية . المرض طويلة األمد، وفى ترآيزه على مايراه وظيفة لهذا الدور تخدم المجتمع
حال فقد أصبح مفهوم دور المريض ذا أهمية مرآزية فى الفكر السوسيولوجى الخاص 

  .بالصحة والمرض، ومن الصعب بالتالى أن نتجاهل أو نقلل من قيمة هذا المفهوم

 Trade Cycle      جاريةدورة ت

إلى التذبذب خالل فترة  -الذى دللت عليه البحوث  -ميل مستوى النشاط التجارى   
زمنية قصيرة، يشهد فيها ذلك النشاط نقاط صعود ونقاط هبوط فى سياق اتجاه نمو تصاعدى 

وتمثل التذبذبات الدورية القصيرة األمد والطويلة األمد فى عالم . على المدى الطويل
بشكل  -قتصاد عامال رئيسيا فى حدوث البطالة، آما آانت موضوعا لتفسيرات متعارضة اال

  .دورة العمل: انظر آذلك . فى علم االقتصاد -حاد 



 

  

 Cycle of Deprivation دورة الحرمان

نظرية انتشرت فى السبعينيات تفسر استمرارية الفقر، وأشكال أخرى من الحرمان   
تفترض هذه النظرية أن المظاهر المرضية . األجيالاالقتصادى عبر / االجتماعى

االجتماعى عبر األجيال، الحرمان األسرية تمثل اآللية األساسية فى توارث ) الباثولوجية(
وأن ذلك يفسر استمرارية المسكن السئ، وانخفاض مستوى التعليم، والبطالة بين األسر 

وإن  -حرمان واالعتماد على المعونات وجوهر هذا الرأى أن ال. والمجتمعات المحلية الفقيرة
وهكذا نجد أن . ولكنه بالتأآيد ال يرجع إلى أسباب بنائية خطيرة -لم يكن خطأ الفقراء تماما 

، )قدرية، جبر: انظر (مثل هذا التفسير يشترك إلى حد بعيد مع المقولة المبكرة لثقافة الفقر 
وقد . لدى الفرد والمجتمع المحلى) وجيةالباثول(وإن آان أقل ترآيزا على المظاهر المرضية 

انظر مؤلف . (أسهمت البحوث اإلمبيريقية المكثفة فى هز مصداقية هذه النظرية إلى حد آبير
  .)١٤٧()١٩٧٦دورات الحرمان، الصادر عام : رتر ومادج المعنون

 Life - Cycle        دورة الحياة 

نتقال الفرد خالل مراحل مصطلح استعارى يستخدم على نطاق واسع للتعبير عن ا  
وحياة والمراهقة، الحياة المتتابعة، منذ الميالد وحتى الموت، مرورا بمرحلة الطفولة، 

ويعد هذا . النضج، والشيخوخة، وتعنى ضمنا العودة مرة أخرى إلى الطفولة فى الشيخوخة
  .ومراحل الحياة دورة العمر مرادفا لمصطلحى  -بشكل فضفاض  -المصطلح 

طبقات عض المجتمعات تلك المراحل عموما بعضوية إحدى مراتب العمر أو وتحدد ب  
أما فى المجتمعات الغربية فيحدد القانون بعض نقاط التحول مثل سن النضج الجنسى،  .العمر

أما مراحل دورة الحياة فيتم تحديدها .أو سن الرشد القانونى، أو سن نهاية التعليم اإللزامى
ولهذا . بقدر من االختيارات الفردية، آتحديد سن الزواج مثال بشكل فضفاض على نحو يسمح

السبب نادرا ما تستخدم الدراسات العلمية السن وحده لتحديد مراحل دورة الحياة، واالتجاه 
األوسع انتشارا هو استخدام الحالة الزواجية، ووجود أطفال فى سن التعليم، أو أطفال دون 

ما بالنسبة للرجال فإن مرحلة الشباب تتحدد عادة على أ. سن التعليم يعيشون مع المبحوث
فهؤالء رجال فى صدر الشباب الذى يتحدد : سوق العملنحو مختلف، خاصة فى تحليالت 

، وهى )عاما ٥٠إلى  ٢٥وأحيانا يتحدد من ( سنة  ٥٥إلى  ٢٥عادة بالمرحلة العمرية من 
حدد علماء السكان عدد جماعات وي. فى ذروتها العمالةالمرحلة التى تكون فيها مستويات 

ففى رأى الديموجرافيين هناك جماعتان من : دورة الحياة بعدد أقل مما يحدده علماء االجتماع
األطفال دون سن الخامسة عشرة والشيوخ فوق سن الخامسة والستين : السكان المعالين هما



 

  

ية السكان فى سن العمل ، وهؤالء يعولهم من النواحى المالية وغير المال)أو فوق سن الستين(
  .أو الذين يسمون السكان النشطون اقتصاديا

ويستخدم مصطلح مرحلة دورة الحياة عادة فى تحليالت أنماط العمالة، واالحتياجات   
اإلسكانية وأنماط اإلسكان المفضل، وأنماط العالقات االجتماعية فى المجتمع المحلى وفى 

ولكن بالرغم من أن المصطلح مازال . ع الهجرةاألسرة النووية، ودراسات الفقر، وأنوا
يستخدم على نطاق واسع، إال أنه فقد بريقه فى الكتابات الديموجرافية االجتماعية الحديثة 

  .فى الحياة) مهم(حدث : انظر أيضا. بسبب نكهته المعيارية

 Circulation of Elites دورة الصفوة 

  .نظرية الصفوة: انظر  

 Life - Course     دورة العمر

أحداث تعبير يدل على انتقال الفرد عبر مراحل حياته، يتم تحليلها آسلسلة متتابعة من   
وقد . ، والطالق، والتقاعد)أو األمومة(الميالد، والزواج، واألبوة : المهمة التى تشمل  الحياة 

حل مصطلح دورة العمر فى آثير من الدراسات الديموجرافية االجتماعية الحديثة محل 
فى تحليل التتابع الزمنى لتلك األحداث ألن مصطلح دورة العمر  دورة الحياة طلح مص

  .تحليل تاريخ الحدث: انظر أيضا. يحمل دالالت معيارية أقل من مصطلح دورة الحياة

 Business Cycle       دورة العمل 

مرحلة (تنطوى الدورات االقتصادية المتكررة على فترة من النمو فوق المتوسط   
، ثم ثالثة من النمو السلبى )الرآود(، تتبعها مرحلة من معدل النمو دون المتوسط )لتوسعا
ويفترض االقتصاديون المحدثون بعامة أن دورة العمل تستمر لحوالى خمس ). الكساد(

سنوات، بيد أنه ليس هناك إجماع فيما يتعلق بتحديد أسبابها، على الرغم من أن البعض ذهب 
وقد حدد االقتصادى . تذبذبات تتسم بالعشوائية وال تتخذ نمطًا موحدًاإلى القول بأن ال

، دورة Kuznetsسيمون آوزنتس  -والروسى المولد  -األمريكى المتخصص بالتنمية 
، التى تستمر لمدة تتراوح من خمسة ")دورة آوزنتس: "تعرف باسم(اقتصادية أآثر طوًال 

نسبة ( Kondratieff" دورات آوندراتيف"وهناك ما يطلق عليه . عشر إلى عشرين عامًا
والقائلة بوجود دورات ) إلى االقتصادى الروسى الذى طور الفكرة فى عشرينيات هذا القرن

من الرواج والرآود تستمر فى المتوسط نصف قرن أو نحو " موجات طويلة"تتكون من 
مثل اآتشاف  ذلك، وتنتج هذه الدورات عن المكتشفات التكنولوجية والصناعية الرئيسية



 

  

  .الطاقة البخارية

 Emile Durkheim )       ١٩١٧حتى  ١٨٥٨عاش من (دورآايم، إميل 

أآثر علماء االجتماع الفرنسيين شهرة، وقد اعتبر منذ زمن بعيد بمثابة األب المؤسس   
البنيوية وعلم اللغة وحديثًا وجه إليه مديح وتقدير من قبل ُعمد الوظيفية، للمدرسة 

الذين وجد جميعهم مابعد الحداثة، وأنصار ) تحليل المحادثة: انظر(الرئيسيين االجتماعى 
  . فى آتابات دورآايم أفكارًا ورؤى يسهل استيعابها فى أطرهم النظرية

وتلقى تعليمه فى المدرسة العليا ) آان والده حاخامًا(ولد دورآايم لوالدين يهوديين   
لسفة فى المدارس الثانوية فى األقاليم لمدة خمس وبعد أن عمل مدرسًا للف. حيث درس الفلسفة

. ١٨٨٧سنوات، عين فى وظيفة محاضر فى العلوم االجتماعية والتربية بجامعة بوردو عام 
وبعد مرور عشر سنوات أسهم دورآايم فى إنشاء حولية علم االجتماع، التى أضحت خالل 

مرآز إشعاع المدرسة فترة قصيرة أرفع الدوريات السوسيولوجية مكانة فى فرنسا و
ولقد ظل دورآايم ينشر بصفة منتظمة فى هذه . الدورآايمية ذات التأثير فى الفكر االجتماعى

  .الدورية حتى وفاته المبكرة نسبيًا فى سن التاسعة والخمسين نتيجة ألزمة قلبية

وعلى الرغم من الحياة المهنية الالمعة لدورآايم آمعلم وباحث، ونشره لسلسلة من   
كتابات الخالفية التى حدد فيها مناهج وموضوع العلم الجديد المسمى بعلم االجتماع، فقد ال

استغرق األمر خمسة عشر عامًا قبل أن يعرض عليه أن يتبؤ آرسى أستاذية علم االجتماع 
وقد ذهب البعض فى تفسير ذلك إلى أن دورآايم آان ضحية العداء . فى جامعة باريس

ومع ذلك، فمن الصحيح أيضا أن . الحياة الثقافية الفرنسية آنذاكللسامية الذى آان يسم 
إصراره المتحيز على الفكرة القائلة بأن علم االجتماع هو أهم العلوم االجتماعية قاطبة قد 
أآسبه الكثير من األعداء فى المؤسسة التعليمية، حيث صفلت حياته المهنية بالكثير من 

  .رفضوا رؤيته لعلم االجتماعالخالفات الحادة مع أولئك الذين 

ولقد ترجمت معظم آتب دورآايم األساسية إلى اللغة اإلنجليزية بعد وفاته، ومن   
قواعد المنهج فى علم : نشر دورآايم مؤلفه. عجب أنها ما تزال تطبع فى ترجمتها إلى اآلن

: ونة، فى أعقاب إجازة أطروحته المثيرة للخالف مباشرة والمعن)١٤٨()١٨٩٥(االجتماع 
من شظف  -التى آتبها خالل معاناته  )١٤٩()١٨٩٣نشرت عام (تقسيم العمل االجتماعى 

وقد أآد دورآايم فى آتاب قواعد المنهج . العيش إبان سنوات عمله آمدرس بالتعليم الثانوى
على أن علم االجتماع يتميز آعلم بطابعه اإلمبيريقى القائم على المالحظة ال التجريد 



 

  

اسة الظواهر االجتماعية ال الظواهر النفسية، وأنه يطور تفسيرات وظيفية النظرى، وبدر
ولقد طبق دورآايم هذه المبادئ فى دراسته المعقدة المتعددة األبعاد . وسببية فى اآلن معًا

، والتى حاول فيها أن يوضح أن أآثر األفعال )١٥٠()١٨٩٧التى صدرت عام (حول االنتحار 
وهو يقدم . اجتماعيًا، وأن معدل االنتحار هو لذلك ظاهرة اجتماعيةفردية تتحدد فى النهاية 

شاهدًا على التيارات االجتماعية الكامنة ) حاالت االنتحار(تفسيرًا سببيًا تقف فيه النتائج 
التى (وقد أفضت اهتماماته التى الزمته طوال حياته باألخالق والسلطة األخالقية . وراءها

فى تصويره للتضامن اآللى والتضامن العضوى فى رسالته تتبدى، على سبيل المثال، 
ويعد االستخالص . أفضت به بصورة تكاد تكون حتمية إلى الكتابة عن الدين) للدآتوراه

يعبدون المجتمع، والتى عبر عنها فى أآثر صورها وضوحًا " الجمعيين"القائل بأن األفراد 
، بمثابة شاهد بليغ على )١٥١()١٩١٢ر عام الصاد(األشكال األولية للحياة الدينية : فى آتاب

  .وقد نشر له عدد من األعمال األساسية حول االشتراآية واألخالق والتربية بعد وفاته. عمله

ومن الالفت لالنتباه فى جميع هذه األعمال عمق الرؤية التى اتسم بها دورآايم فى   
وما يزال . الصناعى الناشئ بحثه الذى ال يكل عن األسس االجتماعية واألخالقية للمجتمع

ولقد فقد تصنيفه آمفكر . دورآايم موضعا لتقريظ المعقبين من اليمين واليسار السياسى
محافظ ، عن حق، مصداقيته منذ زمن طويل، وذلك فى ضوء إسهامه فى نظرية تكافؤ 

  . الفرص التى تتبدى على سبيل المثال فى آتاباته عن التربية

حياته وأعماله، الذى صدر : إميل دورآايم(يرة حياة دورآايم وفى ترجمته الدقيقة لس  
يحدد ستيفن لوآاس المفاهيم والثنائيات والقضايا األساسية التى تميز  )١٥٢()١٩٧٣عام 

الوعى الجمعى، والتصورات الجمعية والظواهر وتقف مفاهيم مثل . التراث الدورآايمى
وعلى (يره من العلوم االجتماعية األخرى شاهدًا على تميز علم االجتماع عن غاالجتماعية 

  ).وجه الخصوص علم النفس

وتعد هذه المفاهيم مناسبة لموضوع التفسير السوسيولوجى، أى الظواهر الجمعية غير   
فضًال عن ذلك، فإن المشكلة . القابلة لالختزال إلى المستوى الفردى أو المستوى النفسى

العالقة بين الفرد والمجتمع، مع األخذ فى االعتبار الرئيسية لعلم االجتماع تكمن فى تفسير 
فعالقات االرتباط التى يوجدها األفراد . أن آال منهما يمثل مستوى تحليليا متميزًا عن األخر

فيما بينهم لها خصائصها المتميزة وواقعيتها التى يمكن تفسيرها بواسطة ظواهر اجتماعية 
المنهجية إلى التشيع للنزعة  للفرديةرضته القوية ولقد دفعت معا. تقع عند هذا المستوى فقط

وهو اتهام يوجه للوظيفيين الالحقين أيضًا (الكلية التى أفضت أحيانًا إلى تشييئ المجتمع ذاته 



 

  

وهناك بعض الثنائيات األخرى التى نبعت ). الذين نظروا إلى المجتمع بطريقة آلية مشابهة
فنجده على سبيل المثال، فى معرض تمييزه . مجتمعمن هذه المزاوجة األساسية بين الفرد وال

يرى أن المقدس هو من خلق الجماعة، فى حين يعبر العلمانى عن  المقدس والعلمانىما بين 
  .ولذلك آان يعد المقدس أخالقيًا، فى حين يرى األخير حسيًا. الحياة الخاصة والفردية

جتماع ذى موضوع ومنهجية، ولقد آان دروآايم يرى أن رسالته تتمثل فى خلق علم ا  
آذلك . آونت وسان سيمونوهو بهذا يواصل مسيرة آل من . ونماذج تفسير خاصة به

يشبههما دورآايم فى االهتمام بما يمكن أن نطلق عليه تعبير الهندسة االجتماعية، التى نبعت 
تفرز أن يتدخل علميًا عندما ال  -بل يجب عليه  -من اعتقاده بأن علم االجتماع يمكنه 
ولقد قرأ دورآايم واستوعب أعمال معاصريه، بما . التطورات االجتماعية نظامًا قائمًا بذاته

فى ذلك أعمال آارل مارآس، وربما يفسر هذا لماذا وصفت أفكاره بأوصاف مختلفة، منها 
والحقيقة فإن اهتماماته الفكرية والشخصية قد حولت . مثالية وواقعية ووضعية وتطوريةأنها 
وتقدم لنا ترجمة لوآاس لدورآايم . الرؤى إلى مزيج جديد من المفاهيم المميزة لدورآايمهذه 

وبالمقارنة نجد ريمون آرون يخضع آافة أعمال دورآايم لنقد عميق . تقويما متعاطفا معه
تيارات أساسية فى : متأمل، ولكنه شديد القسوة، وذلك فى المجلد الثانى من مؤلفه المعنون

الالمعيارية؛ تقسيم العمل؛ آثافة انظر أيضًا، . )١٥٣()١٩٦٧الصادر عام (اعى، الفكر االجتم
؛ الجبرية أو القدرية؛ تضخم؛ علم االجتماع القانونى؛ مجتمع أخالقى؛ )متغيرة(دينامية 

المماثلة العضوية أو البيولوجية، علم االجتماع الدينى؛ شعيرة، النظام االجتماعى؛ تضامن 
 .تصنيف اجتماعى؛ االنتحار؛

 State, The State      الدولة

التى تملك سلطة إصدار القوانين التى تحكم النظم الدولة هى مجموعة متميزة من   
ولهذا . داخل حدود إقليم معين" تحتكر القوة المشروعة"فهى، بتعبير ماآس فيبر، . المجتمع

البيروقراطية ة أو تضم الدولة نظما ومؤسسات مثل القوات المسلحة، وجهاز الخدمة المدني
الحكومية، والسلطة التشريعية، والمجالس المحلية والقومية التى تضم أعضاء منتخبين 

وإنما هى مجموعة . معنى ذلك أن الدولة ليست آيانا موحدا). آالبرلمانات على سبيل المثال(
 من النظم والمؤسسات التى تصف اإلقليم، ومؤشرات الصراعات السياسية التى تنشأ بين

فكثيرا ما تنشب صراعات . المصالح المختلفة حول استخدام الموارد وتوجيه السياسة العامة
حول السياسة والموارد بين السياسيين المنتخبين والموظفين العموميين غير المنتخبين، أو 

مصالح من هنا يكون من الصعب التعرف على . بين السياسيين فى مختلف أنحاء الدولة



 

  

ن مختلف أجهزة الدولة يمكن أن يكون لكل منها مصالح متباينة، وتبدى الدولة، طالما أ
  .انحيازات متباينة فى الصراعات المختلفة

فاآلراء اإلدارية القديمة تنظر إلى . ومن األمور الصعبة أيضا تعيين حدود الدولة  
ك وهنا. الدولة آمجموعة محددة تحديدا واضحا من النظم والمؤسسات ذات القوى الرسمية

ولوى جرامشى مثل أنطونيو  -مفكرون آخرون، بمن فيهم المفكرون النظريون المارآسيون 
ويرون أن الدولة ماثلة والمجتمع المدنى، يرفضون التمييز بين الدولة والمجتمع  -ألتوسير 

إلى أن مؤسسات  -على سبيل المثال  -ويذهب ألتوسير . فى آثير من أجزاء المجتمع المدنى
األجهزة الحكومية دنى، آالكنائس، والمدارس، بل والنقابات تمثل جزءا من المجتمع الم
فكثير من أجزاء . من هنا نقول إنه من الصعب فعال تعيين حدود الدولة. اإليديولوجية

المجتمع المدنى لديها قنوات رسمية نظامية مع الدولة، وهى تلعب بالفعل دورا فى تطوير 
تمول عددا من الجماعات الموجودة فى المجتمع، والتى تعتمد  آما أن الدولة. السياسة العامة

يضاف إلى ذلك أن حدود الدولة دائمة . على دعم الدولة لها -رغم استقاللها األساسى  -
أى نقل المسئوليات من القطاع الحكومى العام إلى (الخصخصة التغير باستمرار، مثال بفعل 

وآثيرا ما تكون طبيعة تلك المؤسسات . ية جديدة، وبسبب إنشاء هيئات تنظيم)القطاع الخاص
شبه المستقلة غامضة بعض الشئ، فليس من الواضح ما إذا آانت تمثل جزءا من الدولة، أو 

  .من المجتمع المدنى

فالدولة . الدولةقوة ومن القضايا األخرى المهمة المرتبطة بالدولة قضية طبيعة   
إنما الذى يتصرف هم الفاعلون . ن تتصرفآمجموعة من النظم والمؤسسات ال تستطيع أ

ومن شأن ذلك أن يثير .  األفراد داخل الدولة الذين يتولون صنع القرارات وتنفيذ السياسات
. القضية المهمة، التى آانت محال لجدل آبير فى الفترة األخيرة، والخاصة باستقالل الدولة

ومن . ماعات القائمة فى المجتمعبصفة  عامة يرون أن الدولة تعمل لصالح الجفالتعدديون 
ويذهب بعض . ثم فإن أفعال الدولة تمثل ردود أفعال للضغوط الصادرة من الجماعات

وتتحدد سياسة الدولة جماعات الضغط، التعدديين إلى أن الدولة تمثل ساحة للصراعات بين 
ولة تكون فى وفى رأى فريق آخر أن الد. على أساس النتيجة التى تنتهى إليها هذه الصراعات

بينما يذهب فريق ثالث إلى أن الدولة تحدد الصالح . الواقع أسيرة لجماعات الضغط هذه
  .القومى من خالل التوفيق بين طلبات جماعات المصالح المختلفة

أما النظريات المارآسية فترى أن دور الدول الحديثة يتحدد على أساس وضعها فى   
القوة : فى آتابه(على سبيل المثال بوالنتراس، نيكوس فيذهب . داخل المجتمعات الرأسمالية



 

  

إلى أن الدول الرأسمالية تحكم فى  )١٥٤()١٩٦٨السياسية والطبقات االجتماعية، الصادر عام 
ويثير هذا الرأى آيف تترجم هذه . المدى الطويل لتحقيق المصالح السياسية لرأس المال

: مثل ميليباند فى آتابه(أما الذرائعيون . ةالمصالح المفترضة لرأس المال إلى أفعال للدول
فيذهبون إلى أن الدولة تخضع )١٥٥()١٩٦٩الدولة فى المجتمع الرأسمالى، الصادر عام 

. التى تنتمى إلى نفس اإلطار االجتماعى الذى تنتمى إليه الطبقة الرأسماليةالصفوة لسيطرة 
ويرتبطون بها عن طريق ولذلك يتبنى موظفو الدولة نفس مصالح أصحاب رأس المال، 

ومن ثم تأتمر أفعال الدولة إلى حد ما بأمر . شبكة آاملة من الروابط االجتماعية والسياسية
أما بوالنتراس، على خالف ذلك، فيذهب إلى أن السؤال عن من يتحكم فى . الطبقة الرأسمالية

ة الرأسمالية فالدول الرأسمالية تعمل لصالح الطبق. الدولة ليس له أى معنى وال أهمية
يخططون لذلك عن وعى، ولكن ألن ) العموميين(ولحسابها، وليس ألن موظفى الدولة 

فى المدى الطويل فى  رأس المالمختلف أجزاء جهاز الدولة منظمة على نحو يضع مصالح 
  . المقدمة وفى موقع السيطرة دائما

تستجيب ألنشطة  ويمكن القول بأن االتجاهين المارآسى والتعددى يريان أن الدولة  
وإن . الجماعات القائمة فى المجتمع، سواء آانت تلك الجماعات طبقات أو جماعات ضغط

تذهب إلى أن ) مثل مؤلفات اريك نوردلنجر وتيدا سكوآبول(آانت هناك آتابات أخرى 
وذلك بمعنى أن موظفى الدولة تكون لهم . ممثلى الدولة الفاعلين مستقلون إلى حد بعيد

خاصة التى يستطيعون أن يخدموها، وأنهم يفعلون ذلك فعال بشكل مستقل عن مصالحهم ال
وبما أن ). وربما من خالل الصراع معها فى بعض األحيان(مختلف الجماعات فى المجتمع 

الدولة الحديثة تتحكم فى وسائل العنف، وأن مختلف جماعات المجتمع المدنى تعتمد على 
يؤمنون بها، فإن العالقة بين الدولة والمجتمع المدنى الدولة فى تحقيق أى أهداف سياسية 

أن يفرضوا أهدافهم المفضلة على ) إلى حد ما(تتميز بالالتماثل، ويستطيع موظفو الدولة 
  .سائر المواطنين

فى آتاباته عن األصول االجتماعية للقوة نمطين من  Mannوقد حدد مايكل مان   
دادية، حيث تكون قوة الدولة مستمدة من القهر، ومن ثم األول هو القوة االستب. استقالل الدولة

ومع . تكون تلك القوة محدودة بحدود اإلقليم الذى يستطيع الحاآم أن يبسط قوته عليه قهرا
. ذلك نجد قوة الدولة فى المجتمعات المعاصرة تمثل جزءا من البناء األساسى للمجتمع نفسه

قوتها عن طريق تعديل عالقتها اإلدراية مع  وفى تلك المجتمعات تعمل الدولة على زيادة
الجماعات المختلفة فى المجتمع، وذلك لكى تتمكن من تطوير قدراتها على التدخل فى 



 

  

وفهم القوة بهذا الشكل آبناء أساسى يجعل ثنائية التمرآز حول . مجاالت السياسة المختلفة
فالفاعلون المؤثرون فى . سيطالدولة فى مقابل التمرآز حول المجتمع ثنائية مغرقة فى التب

جهاز الدولة لهم مصالحهم الخاصة، ولكن تلك المصالح تتكون وتنمو من خالل العالقة مع 
بل أآثر من هذا، لكى يتسنى لممثلى الدولة تطوير وسائل . مختلف الجماعات فى المجتمع

ال يمكن أن تكون  وقوة القهر. التدخل، فإنه يتعين عليهم االعتماد على حلفاء لهم فى المجتمع
الوسيلة الوحيدة لقوة الدولة، ولذلك يضطر ممثلو الدولة إلى قبول الحلول الوسطى وعمل 

  .تنازالت معينة

فحدودها ليست محددة تحديدا واضحا آل . وال بد ألى تعريف للدولة أن يسلم بتعقيدها  
ات الداخلية، وهى مرآز للعديد من الصراع. الوضوح، بل هى آذلك عرضة للتغير المستمر

وليس . التى ال تنشب بين المنظمات وبعضها البعض فقط، وإنما تثور داخل المنظمات نفسها
هناك مصلحة واحدة وحيدة للدولة، وإنما الدولة لها مصالح متعددة داخل مختلف أجزاء تلك 

وهذه المصالح ليست متمرآزة حول الدولة فقط، وال متمرآزة حول المجتمع فقط، . الدولة
إنما هى تتكون وتنمو من خالل التفاوض بين الجماعات المختلفة فى المجتمع المدنى وبين و

الدولة فى المجتمع الحديث الصادر عام : ويقدم روجر آينج فى آتابه. مختلف ممثلى الدولة
  .مدخال ممتازا للتعرف على هذه القضايا ودراستها )١٥٦(١٩٨٦

ويدور السؤال هنا . ن الدولة ونشأتهاوهناك أيضا دراسات عديدة عن موضوع تكو  
فهل يمكن تفسير نشأة الدولة من . حول التعرف على العمليات التى بمقتضاها تنشأ الدولة

خالل مصالح وصراعات الطبقات االجتماعية، أم أن هناك فاعلين آخرين غير طبقيين؟ وهل 
داخلية فى بلد معين، أم األنسب أن ننظر إلى نشأة الدولة فى ضوء الديناميات والصراعات ال

أن هناك ديناميات دولية تؤثر فى ذلك، مثل الصراعات الحربية أو السيطرة االقتصادية؟ 
وهل يمكننا أن نتبين أى نمط تاريخى واضح لنشأة الدول الرأسمالية؟ وهل ارتبطت نشأة 
الدولة القومية فى الغرب بظهور الرأسمالية؟ هذه الموضوعات وغيرها من المسائل 

" النظريات الحديثة للدولة الرأسمالية: "المرتبطة بها نجدها مدروسة فى مقال بوب يسوب
تطور : ، وفى آتاب جيانفرانكو بوجى)١٥٧()١٩٧٧(المنشور فى مجلة آمبردج لالقتصاد 

، وآتاب تشارلز تيلى، نشأة الدول القومية فى أوربا )١٥٨(١٩٧٨الدولة الحديثة، الصادر عام 
  .المرآب الصناعى العسكرى، صفوة القوة: انظر آذلك. )١٥٩(١٩٧٥ر عام الغربية، الصاد

 Rational State  الدولة الرشيدة

  .استبداد: انظر  



 

  

 Welfare State   دولة الرفاهية

مصطلح ظهر خالل أربعينيات القرن العشرين لوصف تلك الظروف التى تضطلع   
ريق نظم التأمين االجتماعى، وتقديم فيها الدولة بمسئولية رئيسية عن توفير الرفاهية عن ط

اإلسكان، والصحة، : الخدمات والمساعدات التى تشبع احتياجات الناس األساسية فى مجاالت
مذهب وآثار األزمة المالية، وقد حدث مؤخرا أن أدت عوامل . والتعليم، ورفع مستوى الدخل

وقراطية الغربية على إلى حمل الحكومات الديم لليمين الجديدواألفكار األخرى الحرية 
انظر آوزنز، ضبط الرفاهية . (تخفيض مخصصات الرفاهية الحكومية بشكل مؤثر

  )١٦٠()١٩٨٧االجتماعية، الصادر عام 

 Simone De Beauvoir  )١٩٨٦حتى  ١٩٠٨عاشت من (دى بوفوار، سيمون 

تخرجت فى المدرسة العليا ألبناء . فيلسوفة وروائية ولدت وعاشت فى باريس  
الجنس الثانى، الذى صدر فى : يرجع الفضل فى شهرتها فى المقام األول إلى مؤلفها: وةالصف

  . نجليزية بترجمة ضعيفة ومقتضبةوالذى نقل إلى اللغة اإل)١٦١(١٩٤٩مجلدين عام 

ويحوى هذا العمل تحليال شامال لقضية المرأة وتبعيتها للرجل، استوعبت فيه الجوانب 
شخصية المرأة قد صنعت ولم "حيث ذهبت إلى أن . اإلثنوجرافيةالبيولوجية، والتاريخية، و

وأآدت أن األدب وأنساق المعتقدات قد آشفا عن أن المرأة آان ينظر إليها دائما ". تولد بها
آما خلصت دى بوفوار إلى أن المرأة تمثل دائما الطبيعة، . بالنسبة للرجل" اآلخر"بوصفها 

  . على حين أن الرجل يمثل الثقافة

ورأت أن تلك األفكار إنما هى مزاعم ترجع أحيانا إلى بعض الفروض اإليديولوجية   
ويمكن القول أن الجانب . التى تتسم بالمرآزية األوربية، ولكنها تكتسى قناع العموميات

األآبر من األوصاف التى قدمتها دى بوفوار ألوضاع المرأة آانت فى الحقيقة تفاصيل 
ة ومالحظاتها على المجتمع الباريسى فى أواسط القرن واضحة من خبرتها المباشر

وآان هذا الكتاب موحيًا ومثيرًا . العشرين، وهو األمر الذى أضفى أصالة على مؤلفها
الهتمام آالف من القارئات، وآان بمثابة استجابة لمشاعر القلق التى سادت فى فترة ما بعد 

االهتمام الحديث بالرؤى ووجهات اظم فمنذ تع. الحرب، حينما اختفت قضية تبعية المرأة
النظر النسوية فى عديد من التخصصات، لم تظهر إال قلة من الدراسات المتعددة 

  .التخصصات آتلك التى قدمتها دى بوفوار

التى صدرت " (جاءت لتبقى"آما قامت دى بوفوار بتأليف الروايات آان أولها رواية   



 

  

. وقد منحت جائزة جونكور )١٦٣()١٩٥٤صدرت عام " (اليوسفى"و  )١٦٢()١٩٤٣عام 
تناولت بالتحليل عددا من المشكالت األخالقية والسياسية فى مقاالتها وجودية وآفيلسوفة 
آما ترآت لنا دى بوفوار عددًا من الكتب التى تناولت سيرتها الذاتية، نذآر . ومسرحياتها

ربيع "و )١٦٤()١٩٥٨صدرت عام " (ذآريات اإلبنة المطيعة: "منها على سبيل المثال
موت سهل : "ووصف لحياة أمها وموتها فى آتاب)١٦٥(،١٩٦٠، الذى صدر عام "العمر
وحكايات أخرى عن رفيق عمرها جان بول سارتر، التى )١٦٦(،١٩٦٤، الصادر عام "جدا

  )١٦٧(.١٩٨١، عام "وداعا"صدرت فى آتاب عنوانه 

  دى سوسير، فردينان

  . فردينان دى سوسير، : انظر

  New Religions, Newانات الجديدة، الحرآات الدينية الجديدة    الدي

Religious Movements (NRM’s) 

األولى، هى وجود حرآات دينية . يشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين دينيتين مختلفتين  
النابعة من التفاعل بين الديانات العالم الثالث جديدة للسكان المحليين والشعوب القبلية فى 

وقد أطلق على . الهندوسية والبوذيةوبدرجة أقل آنتائج للتفاعل مع  والمسيحية، لية المح
، ) لحماية الثقافة المحلية(الحرآات األهلية حرآات إنقاذ دينى، : هذه الحرآات أسماء عدة 

وينظر األنثروبولوجيون إلى هذه الحرآات باعتبارها استجابات أو . وحرآات إحيائية
ن قبل شعوب تكاد تكون عاجزة عن مواجهة عمليات االقتالع االجتماعى محاوالت للتوافق م

والغالب أن تستعير تلك . لالستعمارالتى يتعرضون لها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة 
الحرآات الدينية الالهوت األصولى للمسيحية فى عصورها األولى من أجل التعبير عن 

  . االحتجاج الرمزى العميق

حرآات دينية جديدة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى الغرب، التى  هناك: ثانيا  
الحرآات ذات نزعة توفيقية وتكون هذه . ب والثقافة المضادةعادة ما تقترن بحرآات الشبا

ويدعى علماء االجتماع . فى الغالب، تستعير عناصر من تقاليد دينية وفلسفية متعددة ومختلفة
اجات سيكولوجية واجتماعية عند الشباب الباحثين عن معنى أن مثل هذه الحرآات تشبع ح

ومن أمثلة هذه الحرآات مذهب الضوء . للحياة يمكنهم أن يجدوه فى التراث الدينى الرسمى
  .اإللهى، وهارى آريشنا، وآنيسة التوحيد، وحرآة الطب العلمى

سبيل المثال، فعلى . ويزخر التراث المنشور بالعديد من التنميطات للظاهرة الثانية  



 

  

الصادر عام (األشكال األولية للحياة الدينية الجديدة، : طور روى ويليس فى مؤلفه
، تفرقة ثالثية ميز فيها بين أنماط رافضة للعالم، وأخرى مؤآدة، وثالثة مسايرة )١٦٨()١٩٨٤
ويمثل أول هذه األنماط محاولة الهروب من الطابع الالشخصى، والمادى، . للعالم

ويشار فى هذا الصدد إلى الجمعية الدولية . اطى والنزعة الفردية للحياة الحديثةوالبيروقر
وبالمقارنة، . آأمثلة على هذا النمط) المتأملون(للوعى بكريشنا، وأبناء اهللا، وآنيسة التوحيد 

فإن حرآات مثل حرآة الطب العلمى، والتأمل المتسامى، وحرآة سوآا جاآيا اليابانية تدعى 
فى مضمار التقدم المادى الفردى، والصحة ممارسيها قدرًا أآبر من النجاح أنها تمنح 

ونجد . ولذلك فإنها حرآات مؤآدة متقبلة لهذا العالم ومافيه. النفسية، والقبول االجتماعى
أخيرًا أن ديانات التجديد ذات التوجه المساير للعالم تكون ضعيفة الداللة سواء بالنسبة 

سبة لرفض العالم الدنيوى األوسع، ذلك أن هدفها الرئيسى يتمثل فى للسلوك الفردى أو بالن
وتحرص حرآات مثل حرآة اإلحياء الكاريزمية . استثارة الخبرات الفردية والروحية

الجديد على أن توجه رعاياها إلى أن  )*()اليهودى/المسيحى(الجديدة، ومذهب العنصرة 
  .وذلك بطريقة دينية متحمسة) نحياها بهاأيًا آانت الكيفية التى (يعيشوا هذه الحياة 

ومع ذلك فإن تنميط ويليس ال يعد سوى تنميط واحد فقط من بين العديد من التنميطات   
ويمكن التعرف على بعض األفكار التصنيفية البديلة . الممكنة للحرآات الدينية الجديدة

قال التوثيقى المطول لتوماس واألدبيات العديدة المتعلقة بهذا الموضوع عمومًا من مطالعة الم
الطوائف ومغيرو الديانة والكاريزما، المنشور بمجلة علم االجتماع : روبنس المعنون

  .تحول علمانى: انظر أيضًا )٧٣١()١٩٨٨عام (المعاصر 

 Descartes, Rene )   ١٦٥٠حتى  ١٥٩٦عاش من عام (ديكارت، رينيه 

أحد  هيومويفيد آانط إيمانويل  يعد الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت مع آل من  
آما قدم ديكارت إسهامات مهمة فى مجال . الرواد المؤسسين للفلسفة الغربية الحديثة

مقال حول : وآانت أشهر مؤلفات ديكارت دراسته المعنونة. الرياضيات وعلم الميكانيكا
فى الشك  المنهج والتأمالت، باإلضافة إلى مؤلفيه اآلخرين اللذان استخدم فيهما منهجه

المنهجى من أجل الوصول إلى بعض األسس غير المشكوك فيها التى يمكن فيها استنباط 
وقد اآتشف ديكارت أن بوسعه أن يشك فى آل شئ، فيما عدا الشك . بعض المعارف اليقينية

                                           
وفى ). ذآرى نزول الروح القدس على الحواريين(فى المسيحية األحد السابع بعد عيد الفصح ) *(

. ٦٩٠ص . مكتبة لبنان، بيروت. المغنى الكبير. ىاليهودية اليوم الخمسين بعد عيد الفصح اليهود
 ).المترجم(



 

  

وإن آان الوجود الذى . نفسه، وأنه يفكر على هذا النحو لكى يستطيع أن يستمر فى الوجود
وقد . ذا النحو ليس مقصودًا به وجوده الجسمانى، وإنما وجود الذات آشئ مفكريؤآده على ه

سعى ديكارت إلى التماس البرهان على وجود اهللا ليستعيد ثقته فى وجود األجسام المادية فى 
لميتافيزيقية للعالم على أنه وتعرف تلك  النظرة ا. الصورة التى تتحدد فيها بوجودها المكانى

مادية، من ناحية، وأرواح أو عقول مفكرة، من ناحية أخرى، تعرف مكون من أجسام 
وقد واجه ديكارت نفسه، ثم الفالسفة العقليين الذين جاءوا بعده ويؤمنون . بالرؤية الثنائية

بالثنائية، واجهوا جميعًا صعوبة آبرى فى تقديم تفسير متماسك للعالقة الخاصة بين العقل 
  .صية اإلنسانيةوالجسم، والتى تمثل قوام الشخ

وقد انتشر تأثير ثنائية العقل والجسم انتشارًا واسعًا فى آافة العلوم االجتماعية   
ويمثل فشل ). بين السلوك والفعل ذى المعنى فيبرمن هؤالء مثًال تمييز ماآس (المعاصرة 

ايا فى تقديم معالجة مالئمة للتجسيد البشرى أو القض -الذى يزداد إشكالية -علم االجتماع  
التحليل النفسى ويالحظ أن . اإليكولوجية، يمثل أحد البقايا التى نجمت عن تلك الثنائية

المعاصرة فى العلوم االجتماعية التى تستهدف إقصاء الذات البشرية عن البنائية والمداخل 
الذات لمن " شفافية"مكانتها المرآزية غالبًا ما تنطلق من الرفض الواضح لفرضيته عن 

دعو إلى النظر إلى ونجد فى النهاية أن ديكارت يتعرض اآلن آثيرًا للنقد ألنه آان ي .يتأملها
الحيوانات من  -فى زعمهم  -بوصفهم آالت معقدة غير واعية، ومن ثم يستبعد الحيوانات 

 -التى ال يمكن الدفاع عنها أو تبريرها  -االهتمام المعنوى المباشر، وأنه بذلك يدعم الفجوة 
  .ميتافيزيقا: انظر. ة اإلنسانية والطبيعة الحيوانيةبين الطبيع

 Dictatorship of Proletariat ديكتاتورية البروليتاريا

  . لينين: انظر   

 Wihelm Dilthey      )١٩١١حتى  ١٨٣٣عاش من (ديلثى، فيلهلم 

فيلسوف ألمانى آان من أعظم رواد التراث التفسيرى فى علم االجتماع، حيث تمثل   
للمعرفة فى العلوم اإلنسانية  -يتسم بالكفاءة  -شاغل لديلثى فى إرساء أساس راسخ الشغل ال

صور "وآان يرى أن عالم التاريخ اإلنسانى والثقافة اإلنسانية يتكون من . أو التاريخية
التى يتعين فهمها وتأويلها ) أى الخبرات المعاشة(عن الخبرة اإلنسانية فى الحياة " التعبير

مام االختالف عن مناهج العلوم الطبيعية وطرائقها، وغير قابلة لالختزال إلى بطرق تختلف ت
وقد تخلى عن رأى آان أبداه فى بادئ األمر يؤمن بأن علم . تلك المناهج العلمية الطبيعية



 

  

النفس يمكن  أن يلعب دور العلم التأسيسى للعلوم اإلنسانية، وتبنى عوضا عنه اتجاها تأويليا 
فى فهم النظم، والديانات، والمنشآت وغير ذلك  )تفسير، تأويل: انظر مادة() هرمنيوطيقيا(

العلوم اإلنسانية والعلوم : انظر أيضا. من ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات اإلنسانية المعاشة
  .الطبيعية، االتجاهات الفردية فى مقابل االتجاهات التعميمية

 Demography     الديموجرافيا

الهجرة، ن من حيث نموهم، وتناقص أعدادهم الراجع إلى أنماط هو علم دراسة السكا  
ومعدل اإلعالة، آنسبة النوع، المتغيرة، وإلى الخصائص الرئيسية والخصوبة، والوفيات 

علم السكان "إلى  -من باب اإليضاح  -لذا يتم أحيانا تقسيم ميدان هذا العلم . والبناء العمرى
والقسم الثانى . الرسمى للمؤشرات والديناميات السكانيةالمعنى بالتحليل اإلحصائى " الرسمى

الذى يمثل البحث الشامل ألسباب ونتائج األبنية السكانية والتغير " الدراسات السكانية"هو 
وفى هذا المجال األخير نالحظ أن االهتمامات التى تشغل بال العديد من . الذى يطرأ عليها

ء االجتماع، ليس هذا فحسب، بل إن جانبا آبيرا من علماء السكان تتداخل مع اهتمامات علما
التحليل الديموجرافى فى علم االجتماع يشكل مكونا أساسيا فى وصف وتفسير المجتمعات 

  .اإلنسانية

المستمدة لإلحصاءات الرسمية ويقوم المنهج الديموجرافى على تحليل قواعد البيانات   
ذلك أن الهدف . السكانى التعداداءات من سجالت المواليد، والوفيات، والزواج، وإحص

األخير الذى يسعى إليه الديموجرافيون يتمثل فى التوصل إلى عمل االسقاطات السكانية، 
التى ال تستهدف مجرد التنبؤ بحجم السكان خالل العقود القادمة، وإنما تسعى عالوة على ذلك 

لسياسات االجتماعية وسياسة سوق إلى التنبؤ بالبناء العمرى الذى يمكن أن يمثل أمرا حيويا ل
سواء األطفال دون سن التعليم المدرسى (فعلى سبيل المثال، إذا آان السكان المعالين . العمل

يزيدون بالنسبة إلى عدد السكان فى سن العمل ) أو آبار السن ممن تجاوزوا سن المعاش
مهمة بالنسبة لفرض الذين يعولون بقية السكان ماليا، فسيكون لتلك األرقام داللتها ال

ومن هنا فإن انخفضت األعداد المطلقة . الضرائب، والتأمينات االجتماعية، والسياسة المالية
للسكان فى سن العمل فإن السياسة الحكومية فى هذه الحالة سوف تشجع نسبا أآبر من 

وهكذا تقدم اإلحصاءات والتحليالت . على االلتحاق بالعمل) خاصة النساء(السكان 
ولعله لهذا السبب آانت . يموجرافية خلفية أساسية للفهم فى الكثير من الدراسات األخرىالد

  .تعدادات السكان تمثل النمط األول الذى تم تطويره من البحوث االجتماعية المنظمة

تعانى من بعض أنواع القصور  اإلحصاءات الحيويةومع ذلك فإن تحليالت   



 

  

الخصوص توفير معلومات عن الدوافع، أو أنساق فهى ال تستطيع على وجه . والمشكالت
معدالت القيم، أو األغراض واألهداف والتفضيالت التى تكمن وراء ما يطرأ من تغير على 

وقد شهدت السنوات األخيرة . الذى يعد عامال رئيسيا من عوامل النمو السكانى المواليد
. توجهات وسلوك الخصوبةجهودا منسقة لتطوير وتنفيذ مسوح بطريقة المقابلة تتناول 

وتغطى تلك المسوح قضايا مختلفة مثل عدد األطفال الذى تفضل األسرة إنجابه، وتأثيرات 
وعمل المرأة على خصوبتها، واالتجاهات نحو وسائل منع ) الوحدة المعيشية(دخل األسرة 

نية بين الحمل، واستخدامها، وجميعها عوامل تؤثر فى توقيت الوالدات وتحديد الفترات الزم
وقد وضع المسح العالمى للخصوبة الذى أجرى خالل سبعينيات القرن العشرين . آل منها

معايير لجمع البيانات وتحليلها إلظهار أهميتها من أجل التوصل إلى تحقيق إضافة مهمة إلى 
  .المادتين التاليين: انظر أيضا. رصيد عالم السكان من مصادر البيانات وأساليب تحليلها
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هو ميدان دراسى يهتم بتحليل آيفية ارتباط العوامل االجتماعية والثقافية بالخصائص   
السكانية، وينصب اهتمامه الرئيسى على تأثير العوامل االجتماعية الثقافية على المالمح 

يب العمرى للسكان، الديموجرافية فى المجتمع، مثل أنماط الزواج واإلنجاب، والترآ
وباإلضافة إلى ذلك تسعى الديموجرافيا االجتماعية . ومتوسطات األعمارالمتوقعة وغيرها

وحيث أن . آذلك إلى تقديم تفسيرات للنتائج االجتماعية المترتبة على التغيرات الديموجرافية
، ونتاجًا الخصائص الديموجرافية لجماعة ما أو مجتمع معين تعد فى ذاتها ظواهر اجتماعية

مثل وقائع الميالد والوفاة، فإن الدراسة ) وبيولوجية أيضًا(مباشرًا ألحداث اجتماعية 
الديموجرافية ألى جماعة بشرية أو مجتمع تعد على نحو ما شكًال من أشكال الديموجرافيا 

 نفسها تهتم فى المقام األولالديموجرافيا وعلى أى حال فإنه على الرغم من أن . االجتماعية
بتحديد وقياس الخصائص السكانية واالرتباطات بين المتغيرات الديموجرافية، فإن 

وهى تعتمد فى . الديموجرافيا االجتماعية تسعى إلى فهم وتفسير تلك األنماط الديموجرافية
  .إنجازها هذا الهدف على الخبراء من علم االجتماع وعلم السكان فى نفس الوقت

الخصوبة، والوفيات، : ثة المؤثرة فى التغير السكانى هى والمتغيرات الرئيسية الثال  
والهجرة، وهى متغيرات ترتبط فى ذاتها بعوامل مثل سن الزواج ومعدالته، ومدى استخدام 

... وسائل تنظيم األسرة، ومستويات وأنماط انتشار األمراض، والهجرة الريفية الحضرية 
علماء الديموجرافيا االجتماعية الذين يسعون وجميع هذه العوامل تنال اهتمامًا من . وغيرها

 -ذات الطبيعة المعيارية  -إلى فهم هذه العمليات فى ضوء مجموعة من العوامل االجتماعية 



 

  

مثل مستويات وتوزيع الدخول، ومستويات التعليم، وأوضاع المرأة، والدين، والتنمية 
 المسحالمتغيرات باستخدام طرق  وعادة ما يتم دراسة االرتباطات المحتملة بين. االقتصادية

ولعله مما يدعو إلى األسف أن المهتمين . االرتباطاتاالجتماعى واألساليب المنهجية لدراسة 
بالتنظير فى هذا الميدان يبدون أقل تطورًا، حيث يتقيدون بنماذج بسيطة، وال يولون اهتمامًا 

ال يوجد اهتمام مناسب  -ن مهمة ولك -ففيما عدا استثناءات محدودة . المعنىآافيًا لمسألة 
آما يقل استخدام . فى تشكيل أفكار األفراد ومعتقداتهم الثقافة بالطريقة التى تؤثر بها 

ونتيجة لهذه النظرة الضيقة، فإن الديموجرافيا االجتماعية، شأنها . اإلثنوجرافيةاألساليب 
  .ألساسى لعلم االجتماعشأن الديموجرافيا نفسها، تظل فى عزلة نسبية بعيدًا عن الخط ا
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دراسة حجم وبناء السكان فى الماضى والعالقة التاريخية بين التغيرات الديموجرافية   
وتمثل عملية قياس الخصائص الديموجرافية للسكان قبل معرفة . واالقتصادية واالجتماعية

حيوى على مستوى قومى، تمثل تحديًا رئيسيًا لبحوث السكانية والتسجيل الالتعدادات 
ويكون من . الديموجرافيا التاريخية، إذ أن البيانات المتاحة غالبًا ما تكون جزئية ومبعثرة

الضرورى فى هذه الحالة االعتماد على عدد من المصادر مثل التسجيالت الكنسية، 
ت العسكرية، وقوائم الملكية، وما وإعالنات الوفيات، والوصايا، وشواهد القبور، والسجال

  .شابه ذلك، فى محاولة مضنية إلعادة بناء الصورة الديموجرافية لفترة من الفترات

وترجع محاوالت قياس الخصائص الديموجرافية للسكان فى الماضى إلى النصف   
ومع ذلك فإن الديموجرافيا التاريخية ظهرت آفرع مستقل من . الثانى من القرن العشرين

فى فترة ما بعد الحرب، وارتبطت بتطوير أساليب بحثية جديدة لدراسة السكان لديموجرافيا ا
من الناحية التاريخية، خاصة منهج إعادة ترآيب األسرة الذى قدمه فى الخمسينيات لويس 

واستخدم هنرى السجالت . هنرى الذى ينتمى إلى معهد الدراسات الديموجرافية الفرنسى
لنسبة للطبقة البورجوازية فى جنيف، وثانيًا بالنسبة للفالحين فى آروالى فى الكنسية، أوًال با

ويتضمن . نورماندى، وذلك إلعادة بناء الخبرات الديموجرافية لألسر فى هذه المجتمعات
المنحى الذى قدمه إلعادة ترآيب األسرة البدء من زوجين وتتبع المعلومات حول إنجابهما، 

، وعدد مرات الحمل، وعدد مرات الوفيات، وهو إجراء يتكرر وحول والديهما، وزواجهما
  .بالنسبة لكل أسرة

ولقد استخدم ريجلى هذا األسلوب فى المملكة المتحدة لدراسة األسرة فى منطقة   
حتى  ١٥٣٨آوالتين فى ديفون مستخدمًا السجالت الكنسية التى تغطى الفترة من عام 



 

  

الحدود المفروضة على األسرة : "يرًا آبيرًا بعنوانولقد ذهب فى مقاله الذى ترك تأث. ١٨٣٧
والمنشورة فى مجلة التاريخ االنجليزى عام " فى انجلترا فى عصر ما قبل الصناعة

، إلى أن ضبط النسل آان منتشرًا فى تلك الفترة، وأن األسرة آانت قادرة على )١٧٠(١٩٦٦
اإلنجاب وتقليل حجم  أن تستجيب للضغوط االجتماعية واالقتصادية عن طريق تأجيل

ولقد آون باالشتراك مع بيتر السلت جماعة آمبردج لدراسة تاريخ السكان والبناء . األسرة
. آنقطة إرتكاز للديموجرافيا التاريخية فى بريطانيا ١٩٦٤االجتماعى، والتى عملت منذ عام 

رة حول ولقد أدى االنتاج العلمى الذى خرج من جماعات آتلك إلى تحدى اآلراء المستق
ولقد وضعت بحوث السلت . فى القرنين السابع عشر والثامن عشر العائلة وحياة األسرة 

على وجه الخصوص معايير جديدة وعلى درجة عالية من االتقان الستخدام المادة التاريخية 
العالم الذى فقدناه، والذى نشر عام : انظر بحوثه التالية(الكمية فى تحليل األسرة الغربية 

، وحياة األسرة والحب ١٩٧٢، والعائلة واألسرة فى الزمن الماضى، ونشر عام ١٩٦٥
ومع ذلك فيجب أن نالحظ أن إعادة )١٧١().١٩٧٧المحرم فى العصور الغابرة، الذى نشر عام 

اآتشافه لألسرة النووية بوصفها الشكل المعيارى لألسرة فى انجلترا قبل الصناعية قد 
الذين ذهبوا إلى أن ) ء االجتماع والمؤرخين على حد سواءمن علما(عارضه نقاد عديدون 

آإطار لمعنى ) أى النووية(وجود العائالت الصغيرة آوحدة لتنظيم اإلقامة، واألسر الصغيرة 
  . الديموجرافيا االجتماعية: انظر أيضًا. الحياة اليومية قد التحمل بالضرورة نفس المعنى

 Democracy        ديموقراطية

ظم السياسية واإليديولوجيات التى تدعى تميزها بالديموقراطية، إلى الحد آثرت الن  
إذ استخدمت الكلمة . الذى أفقد هذه الكلمة معناها إلى حد آبير فى االستخدام اليومى لها
  .إلسباغ الشرعية على آل نوع من أنواع ترتيبات القوة السياسية تقريبًا

المدينة  -مارسة فتعود إلى مرحلة الدولة أما أصول وجذور الديموقراطية آفكرة وآم  
ففى ذلك الوقت آانت الديموقراطية . التى عرفها اإلغريق خالل القرن الخامس قبل الميالد

، وآانت منظمة بحيث تتيح الفرصة لكل المواطنين )الشعب" (حكم المواطنين"تعنى ببساطة 
وآان هذا الحق . ليهم جميعًاللمشارآة فى القرارات السياسية التى سوف يكون لها تأثير ع

فى االجتماعات واللقاءات الجماهيرية، وهو شكل من الممارسة قريب مما  -آنذاك  -يمارس  
، ولكن من المهم مع ذلك، أن نتذآر ثالثة أمور "الديموقراطية المباشرة"نطلق عليه اليوم 

موقراطية استبعدت المرأة أولها، أنها دي: ونحن نتحدث عن تلك الديموقراطية اليونانية القديمة
وثانيها أن الشعب آان يعمل ويتصرف . من إطارها، وقطاعًا آبيرًا يتمثل فى طبقة العبيد



 

  

وثالثها أن هذا النوع . آكيان جمعى أو اجتماعى، وليس آأفراد منعزلين عن بعضهم البعض
ين صغير من صنع القرار بهذا الشكل الجمعى لم يكن لينجح إال طالما ظل مجموع المواطن

، الصادر "المقياس البشرى"لذلك ذهب آيرك باتريك سيل فى آتابه . الحجم نسبيًا ومتجانسًا
ذهب إلى القول بأنه من  -استنادًا إلى الدراسات اإلمبيريقية لروبوت دال- )١٧٢(١٩٨٠عام 

، ١٠٫٠٠٠الصعوبة بمكان تطبيق الديموقراطية الحقيقية فى جماعة يزيد عدد أفرادها عن 
، بينما معظم ٥٠٫٠٠٠المستحيل تحقيقها بالنسبة لجماعة من السكان يزيد عددها عن  ومن

األوربيين الغربيين واألمريكيين يعيشون فى بلدات ومدن يزيد عدد سكان الواحدة منها عن 
والحقيقة أن العصر الكالسيكى للديموقراطية اإلغريقية لم يستمر ألآثر . األرقام سالفة الذآر

دول، لم يزد عدد سكان الواحدة منها من المواطنين  -م تقريبًا، وفى نطاق مدن من مائتى عا
ولم تتح قط . المتميزين عن بضعة آالف قليلة، وأنها سرعان ما انهارت بفعل الغزو والحرب

  . لها فرصة االستمرار لمدد طويلة والبقاء فى وجه النمو السكانى

أشد االختالف عن النموذج اإلغريقى أما الديموقراطيات المعاصرة فتختلف آلها   
فنمط الديموقراطية الذى ظهر فى انجلترا فى القرن السابع عشر، والذى أضحى . القديم

ففى هذا النمط من . تدريجيًا نموذجًا للعالم أجمع، حيث آان من نوع الديموقراطية النيابية
ثلوا مصالح هؤالء الديموقراطية آان المواطنون ينتخبون الساسة الذين يعدون بأن يم

المواطنين فيما يدور من مناقشات وما يتخذ من قرارات، وهى التى تتم عادة فى منبر قومى 
مرآزى آالبرلمان أو الكونجرس، وهكذا يصبح البرلمان، نظريًا على األقل، بمثابة الصورة 

  .المصغرة للشعب

ينتمون فى العادة  أما فى الممارسة الواقعية فنجد الساسة فى البالد الديموقراطية  
لألحزاب التى ترسم السياسة أو البرامج العامة، وليسوا مجرد مستجيبين للقضايا األساسية 

وهكذا تصبح األحزاب بحق مراآز مستقلة . التى يطرحها المواطنون واحدة تلو األخرى
وقد دلتنا خبرات القرن العشرين أن رؤى المواطنين ووجهات نظرهم تجد أفضل . للقوة
يل لها عن طريق األحزاب الصغيرة التى تتوالد بشكل دائم، آما هو الحال فى إيطاليا تمث

ولكن الحكم يتحقق بشكل أفضل حيثما يكون هناك حزبان فقط، أو ثالثة أحزاب . واسرائيل
وتلك واحدة من المفارقات . على األآثر، آما هو الحال فى بريطانيا أو الواليات المتحدة

  . طية التى لفتت اهتمام علماء االجتماع والسياسةالعديدة للديموقرا

وعلى الرغم من أن هناك آثيرًا من النظم ذات الحزب الواحد فى العالم، والتى تدعى   
الديموقراطية على أساس أنها تمثل اإلرادة الجمعية للجماهير، إال أنه من المتفق عليه عمومًا 



 

  

قيقى للمصالح المختلفة يعد شرطًا ضروريًا أن التنافس الحقيقى بين األحزاب والتمثيل الح
االنتخابات النزيهة : ومن الشروط الضرورية األخرى للديموقراطية. والزما للديموقراطية

الحرة، واالختيار الحقيقى بين المرشحين وبين السياسات المطروحة، وتمتع البرلمان بقوة 
. اطنين آافة، وسيادة حكم القانونللمو الحقوق المدنيةحقيقية، والفصل بين السلطات، وتوفر 

أما بعد هذا فهناك مجال الحد له من عدم االتفاق حول المعنى الحقيقى ألى من تلك الشروط 
أو بالنسبة لها جميعًا، وحول تحديد أى تلك الشروط هو الكفيل باستمرار الديموقراطية محور 

ى هذا الصدد تناول الباحثون وف. اهتمام الجدل العام واألآاديمى المفعم بالقوة والحيوية
 التنشئة السياسية والسلوك االنتخابى، آكيان اجتماعى، وعملية الدولة بالدراسة طبيعية 

والمشارآة السياسية، والعالقات بين الديموقراطية والنظم االقتصادية، والتالعب باتجاهات 
  . الرأى العام

لى دراسة واقع الديموقراطية ولكن الخط الرئيسى لبحوث الديموقراطية ظل منصبًا ع  
ذاتها، أى آيف تتوزع القوة بالفعل على النطاق األوسع، وما هو الدور الطبيعى الذى 

تمهيد فى النظرية "وفى هذا الصدد ذهب روبرت دال فى آتابه . يضطلع به المواطنون
ة لم ، ذهب إلى القول بأن الدول الصناعية الحديث)١٧٣(١٩٥٦، الصادر عام "الديموقراطية

تكن نظمًا ديموقراطية بقدر ما آانت نظمًا متعددة الحكم، أى آانت ائتالفات ديموقراطية قوية 
وقد أذآت تلك األفكار عشرين عامًا من البحوث والتحليالت . متغيرة بين جماعات المصالح

صفوة "آتابه ميلز وفى نفس العام نشر تشارلز رايت . المكثفة التى قدمها مختلف الباحثين
دفع فيه االنتقادات الموجهة للديموقراطية خطوات إلى األمام، حيث ادعى أن )١٧٤("لقوةا

التى  صفوة القوة  المماسات السياسية الديموقراطية فى الواليات المتحدة قد طمست بفعل 
تتكون من رؤساء آبرى شرآات األعمال، والقادة العسكريين، وممن أسماهم ميلز 

وهكذا تم ترويض المواطنين ). ى الفرع التنفيذى من الحكومةأ" (المديرون السياسيون"
  .وانتزعت منهم آل قوة فى ظل المجتمع الجماهيرى

أما النظريات المقابلة لديموقراطية الصفوة والطبقة الحاآمة فتتمثل فى التراث   
ًا المحافظ الذى ظل منذ أفالطون وحتى بيرك يرتاب فى الديموقراطية باعتبارها نظامًا خطير

وقد جاءت أصول الديموقراطية الشعبية . وقاصرًا، يمكن أن يفضى بسهولة إلى حكم الدهماء
  .لتؤآد هذا الرأى وتدعمه ١٧٨٩فى الثورة الفرنسية عام 

أما فى الديموقراطيات الحديثة، فال يوجد إجماع آبير حول المدى الذى يمكن أن تبلغه   
فالساسة يتجاهلون . ديموقراطية الدستوريةقوة صوت الشعب أو يتعين أن تبلغه فى ظل ال



 

  

عادة جماعات األغلبية الضخمة المؤثرة فى الرأى العام مثلما نجد على سبيل المثال فى 
تجاهل الساسة فى الواليات المتحدة األمريكية لمطالبة األغلبية بعقوبة اإلعدام أو بتوازن 

لبية لالندماج والتكامل التام فى للموازنة العامة، آما أنهم يتجاهلون مسألة معارضة األغ
  .المجموعة األوربية، ومعارضتها لسياسة خصخصة الرعاية الصحية فى بريطانيا

فالديموقراطية تختلط بصعوبة بنظام السلطة األبوية التقليدى، ورأسمالية المؤسسات   
ياسى والحقيقة أن تعقد عملية صنع القرار الس .وبدولة الرفاهيةالعالمية، ) المشروعات(

ولعل التقدم المستقبلى . واالقتصادى اليوم يمثل عائقًا هائًال أمام المشارآة الشعبية الحقيقية
لألساليب اإللكترونية الجديدة فى توفير المعلومات واختبار الرأى العام قد جعل الديموقراطية 

  .أقرب إلى أصولها التشارآية األولى

اث الضخم الدائر حول هذه القضايا فى مؤلفه وقد قدم جاك اليفلى تمهيدًا مفيدًا للتر  
هذا باإلضافة إلى الكتاب الذى حرره جريم . )١٧٥(١٩٧٥الذى صدر عام ” الديموقراطية"

: انظر أيضًا)١٧٦(١٩٨٣الذى صدر عام " النظرية والممارسة الديموقراطية: "دنكان بعنوان
  . بيروقراطية، الديموقراطية الصناعية

 Associational Democracy ديموقراطية ائتالفية

  .المادة السابقة: انظر  

 Industrial Democracy الديموقراطية الصناعية

المرتبطة بالعمل يجب أن تكفل للعمال حق المواطنة نموذج مثالى يعنى أن حقوق   
وهذا المصطلح، مثله . المشارآة الجزئية أو الكلية فى تسيير التنظيم الصناعى أو التجارى

فقد تعنى . ن المصطلحات المشابهة، يحمل الكثير من النغمات اإليديولوجيةمثل غيره م
الديموقراطية الصناعية عند البعض تحكم العمال فى الصناعة، وربما يتم الربط بين هذا 

ويعنى . آما هو الحال فى المؤسسات التعاونية االنتاجيةوسائل االنتاج، التحكم وبين ملكية 
فى مجلس للنقابة العمالية آلخر تعيين ممثلين عن العمال أو هذا المصطلح عند البعض ا

وتأخذ الديموقراطية الصناعية عند فريق ثالث، . إدارة الشرآة أو داخل أقسامها المتعددة
، آما هو الحالة فى المساومة الجماعية، حيث تمثل النقابة العمالية "مشارآة العمال"شكل 

ففى هذا النموذج يقدم رجال اإلدارة المقترحات . دارةنوعًا من أنواع المعارضة الدائمة لإل
ويقوم العمال أو النقابات الممثلة لهم، بردود األفعال أو االعتراض فى حالة الضرورة، ثم 

أما المدخل . تسفر المفاوضات عن اتفاقات وتسويات جماعية مرضية للجانبين إلى حد ما



 

  

: ّول آثيرًا على التفاوض واالتصالالرابع فال يرآز على المشارآة فى القوة، بل يع
فالمديرون يحتفظون بالمسئولية الكاملة عن القرارات، لكنهم يلجأون إلى بعض الترتيبات 

وال شك أن مثل هذه المداخل، الخاصة . الستثارة ممثلى العمال قبل إدخال أى تغيرات
ال، عادة ما توصف بالديموقراطية الصناعية، التى تحتوى على أبنية ذات طابع تمثيلى للعم

أما عندما يعبر العمال عن أنفسهم آأفراد ودون . بأنها أمثلة للديموقراطية غير المباشرة
والمثال على ذلك هو جماعة . وسطاء، عنئذ يمكن القول أننا بصدد الديموقراطية المباشرة

تبطة العمل المستقلة داخل المصنع أو الشرآة، التى تخول صالحيات اتخاذ القرارات المر
بالتخطيط وتنظيم العمل داخلها بشكل مستقل عن اإلدارة العليا، لكن مثل هذه الجماعة تكون 
صغيرة بالقدر الذى يتيح لكل أعضائها أن يشارك مشارآة مباشرة فى التأثير على قرارات 

  .الجماعة

ويالحظ أن الديموقراطية الصناعية ال تتحدى فقط األبنية التسلطية والبيروقراطية   
وإنما تتحدى آذلك االتجاهات المرآزية لالقتصاديات  الرأسمالية، لمميزة للمشروعات ا

ويرى البعض أن عدم وجود المشارآة يؤدى إلى . االشتراآيةالمخططة داخل األنظمة 
لكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه المشارآة يمكن أن . العمالاغتراب استمرار وجود 

التحكم فى مجهود العمال أو إلضعاف تنظيم النقابة العمالية تستخدم آأداة للتالعب من أجل 
وتوضح األمثلة الواقعية أن درجة القوة أو التفويض الممنوح للعمال يبدو حاسمًا . ووحدتها

لكن المتشككين يرون أن سيطرة الحزب قد استمرت فى ظل اإلدارة الذاتية . فى هذا الصدد
ونال البديل . ر المرآزية آما عرفتها يوغوسالفياللعمال داخل نموذج اشتراآية الدولة غي

اآلخر الخاص بالتعاونيات التى ينشئها العمال اهتمامًا أآبر، ويبرز فى هذا الصدد تجربة 
Mondragon نتيجة )فى اإلدارة(المشارآة أما فى ألمانيا فقد تم إدخال نظام من . فى أسبانيا

ريق وسط بين الرأسمالية واالشتراآية، وقد للضغط الذى مارسته الحرآة العمالية إليجاد ط
ويعد نظام المشارآة فى . أثر ذلك فى سياسات العمل داخل معظم أقطار الجماعة األوربية

األرباح والمشارآة فى الملكية أمثلة للنظم التى تتيحها اإلدارة للمشارآة، والتى تشمل أيضًا 
حرآة يادة الجماعية التى تعبر عن أفكار جماعات العمل التى تسير نفسها ذاتيًا، وأساليب الق

  .وجماعات الجودة التى اعتمدت على استلهام الخبرة اليابانيةالعالقات اإلنسانية، 

 Direct Democracy ديموقراطية مباشرة 

  .المادة التالية: انظر  

 Participatory Democracy ديموقراطية المشارآة



 

  

). الشعب(ى المثالى للحكم بواسطة الناس نسخة القرن العشرين من النموذج اإلغريق  
بمعنى أن جميع المواطنين يشارآون بشكل . المشارآة هى ديموقراطية مباشرةوديموقراطية 

ويالحظ أن حرآات الشباب والحرآات الطالبية خالل . إيجابى فى جميع القرارات المهمة
ويعنى ذلك فى . بكل حماس عقد الستينيات فى أوربا وأمريكا قد تبنت الديموقراطية المباشرة

الواقع أن تتم آل المناقشات وتتخذ آل القرارات فى اجتماعات مباشرة تجمع آافة أعضاء 
آما لعبت الديموقراطية المباشرة دورا فائق األهمية فى حرآة اليسار الجديد . الجماعة

ئية المبكرة، األمريكية، وفى الحرآات الطالبية فى آل من بريطانيا وفرنسا، والحرآات النسا
. وحرآات مناهضة التسلح النووى والدعوة إلى السالم خالل عقدى الستينيات والسبعينيات

آما آانت سمة من سمات الحرآات المحلية والبيئية التى ظلت حتى الثمانينيات 
والحقيقة أن الصعوبة التى تعانى منها ديموقراطية المشارآة صعوبة عملية، . والتسعينينات

ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط األفراد بالجماعة . د عملية صنع القرار وتبطئ منهاألنها تعق
وهناك اتفاق عام على أن ديموقراطية . من خالل مشارآتهم اإليجابية فى آل القرارات

  . المشارآة اليمكن أن تكون فعالة إال فى الجماعات التى تقل عن خمسمائة عضو نشط

 Religion         الدين

التى تنهض  ) مثًال آالشعائر(والممارسات لرموز ن مجموعة من المعتقدات واالدي  
. على فكرة المقدس، والتى توحد بين المؤمنين بهذه المعتقدات فى مجتمع دينى اجتماعى

. ، ألن األولى تتضمن مشاعر الخشية والرهبة"العلمانى أو الدنيوى"تقابل " المقدس"و
شارة الى المقدس وليس على أساس اإليمان بإله أو آلهة، ويعرف علماء االجتماع الدين باإل

فهناك بعض المذاهب من العقيدة . ألن ذلك يجعل المقارنة ممكنة من الناحية االجتماعية
ألن الثانى السحر، آذلك يوضع الدين فى مقابلة مع . مثًال ال تتضمن اإليمان بإلهالبوذية 

: انظر أيضًا). تستهدف تحقيق أغراض معينة(ينظر إليه باعتباره ممارسة فردية وغائية 
  .الدين الخفى، والديانات الجديدة، والعلمانية

 Private Religionالدين الخاص   

إذا استخدمنا اللغة المستخدمة تقليديا فى علم االجتماع فيمكن القول أن الدين نشاط عام   
قوس الدينية المختلفة، آالعبادات والط) : الجمعية(يشتمل على بعض الممارسات العامة 
ويذهب بعض علماء االجتماع إلى أن الدين فى . وبعض المعتقدات المشترآة بين الناس

ال يمكن أن يبقى ويستمر إال آمجموعة التحول العلمانى، المجتمع الحديث، الذى يشهد عملية 
العلم ": وقد ذهب ماآس فيبر، فى مقاله المعنون. أآثر خصوصية من المعتقدات أو المشاعر



 

  

المواقف اإلنسانية الخاصة، وبرقة "إلى أن الدين لن يستطيع االستمرار  إال فى " آمهنة
  .الدين الخفىوفى بعض األحيان يستخدم المفهوم آمعادل لمفهوم ". فائقة

 Invisible Religionالدين الخفى   

الصادر  الدين الخفى،: انظر آتابه(يعنى هذا المفهوم، الذى يرتبط بتوماس لوآمان   
أى  -اليزال يمثل سمة مهمة من سمات المجتمع الحديث، لكنه الدين ، أن )١٧٧()١٩٦٣عام

آالذهاب (بحاجة إلى تعريف أآثر اتساعا، ال يقتصر على أشكال السلوك الظاهرة  -الدين 
الثقافة، فالدين يحتوى على خلق المعنى، الذى يتحول إلى موضوع داخل ). إلى دار العبادة

  . تحول علمانى: انظر أيضا. الخبرة المباشرة ويتجاوز

 Civil Religion, Civil Religion Thesis قضية الدين المدنى -دين مدنى 

من بينهم تالكوت (شهدت ستينيات القرن العشرين اتجاه عدد من علماء االجتماع   
الرسمى إلى التمييز بين الدين المدنى والدين ) بارسونز، وإدوارد شيلز، وروبرت بياله

 -وآانت حجتهم فى ذلك أن بعض المجتمعات . الذى يمارس داخل دور العبادة) المؤسسى(
إلى الترتيبات المؤسسية المقدسة تنسب بعض السمات  -مثل المجتمع األمريكى الحديث 
أن الهجرة  -بالنسبة لحالة الواليات المتحدة  -وهكذا يقال . واألحداث التاريخية الخاصة بها

من مصر فى العصور (التى وفدت إليها من أوربا آانت تماثل خروج اليهود الكثيفة 
، وأن الحرب األهلية آانت بمثابة إعادة ميالد من خالل إراقة الدماء، والتكفير عن )القديمة

ومن هنا تشبه القضية المحورية فى الدين المدنى األمريكى النظر إلى . الخطايا القديمة
الدين : "بياله: انظر على سبيل المثال مقال(هللا المختار الجديد األمريكيين بوصفهم شعب ا

الدين فى أمريكا، ) مشرفان على التحرير(، فى آتاب ماآلوجالن وبياله، "المدنى فى أمريكا
وبالمثل ذهب آل من إدوارد شيلز ومايكل يونج فى واحد من . )١٧٨()١٩٦٨الصادر عام 

عن الحكم الملكى فى بريطانيا، إلى  -نقد أيضا وأآثرها عرضة لل -أآثر المقاالت شهرة 
التى تبدو فى الظاهر علمانية والمصاحبة للتتويج تتخذ سمة ) أو الطقوس(الشعائر اعتبار 
إن الفكرة األساسية الكامنة )١٧٩().١٩٥٣معنى التتويج، المنشور عام : انظر مقالهما(دينية 

دنى، هى أنه فى البالد الصناعية وراء هذه التصورات، وغيرها من تصورات الدين الم
المتقدمة، التى تتجه نحو العلمانية بصورة متزايدة من ناحية الدين الرسمى، والديانات المدنية 

المتعلقة برسم وتحديد الوظائف تمارس نفس  )المدنىأو المجتمع بالدولة، مثل االحتفال (
وبكلمات أخرى . التعبير العاطفىالقيم الكلية للمجتمع، وتحقيق التماسك االجتماعى، وتنظيم 

للديانات الرسمية  "البديل الوظيفى"أو " المعادل الوظيفى"فإن الديانات المدنية تطرح 



 

  

وقد اتهمت وجهتا . النسق االجتماعى، حيث أنها تشبع نفس االحتياجات داخل )المؤسسية(
نهما تتسمان بأ) حول الدين المدنى بصفة خاصة، والبدائل الوظيفية بصفة عامة(النظر 

، وافتقارهما إلى )تكرار المعانى( ، والغائية، والتكرارية)المذهب التطورى(بالتطورية 
: انظر أيضا.  الشواهد اإلمبيريقية، وهى االتهامات التى توجه إلى الوظيفية المعيارية آكل

  . تحول علمانى

 Group Dynamics ديناميات الجماعة

علم دراسة ديناميات الجماعة، ولكن المصطلح  -ين بمعنى مع -يعد علم االجتماع آله   
ويسيطر . يطلق عادة على بناء جماعات الوجه للوجه الصغيرة والعمليات التى تتم داخلها

علماء النفس سيطرة آبيرة على المجال، ولكن إسهاماتهم قد تم دمجها فى علم االجتماع فى 
: انظر آتاب (األمريكى روبرت بيلز وعالم النفس االجتماعى بارسونز خالل أعمال تالكوت 

أوراق عمل : وآتاب  )١٨٠(،١٩٥٥األسرة والتنشئة االجتماعية وعملية التفاعل، الصادر عام 
ومن منشورات بيلز المتصلة بهذا  )١٨١()١٩٥٣فى نظرية الفعل االجتماعى، الصادر عام 

الصادر عام (رة منهج لدراسة الجماعات الصغي: تحليل عملية التفاعل: "الموضوع أيضا
  )١٨٣()١٩٧٩الصادر عام (ونظام للمالحظة المتعددة المستويات للجماعات  )١٨٢()١٩٥٠

 Household Dynamics الديناميات المنزلية

وأسباب ) تغير ترآيب العائلة مثال( العائلةيشير المفهوم إلى آل من التغيرات فى   
وإذا ما حاولت البحوث أن . سرةوأنماط هذه التغيرات فى ضوء العالقات بين أعضاء األ

تفسر األسباب التى تدفع الشباب إلى مغادرة األسرة الوالدية ووقت هذه المغادرة، فإنها تكون 
  .بحوثا فى ديناميات العائلة -جزئيا على األقل  -

  الديناميكا االجتماعية واالستاتيكا االجتماعية     

Social Dynamics and Social Statics 

  .آونتأوجست : انظر  

 Dewey, John    )١٩٥٢حتى  ١٨٥٩عاش من عام (ديوى، جون 

عاش عمرا يقترب من قرن آامل آان فيه واحدا من أبرز الفالسفة فى أمريكا، آما   
وبعد أن رفض أغلب الفلسفة . البراجماتيةآان صاحب الفضل فى تطوير وتدقيق الفلسفة 

ى أهمية ربط النظريات بالمشارآة أآد عل واألوربية الكالسيكية،) الجوهرية(الماهيوية 



 

  

ولقد آانت أعماله تجسيدا ). أى الذرائعية(الفعالة فى العالم، وبمنهجية حل المشكالت العملية 
لمدخل حل المشكالت األمريكى الشمالى والتى أصبحت ذات تأثير بالغ فى نظريات التعليم 

راطية والتربية، الصادر عام الديموق: من ذلك مثال تأآيد ديوى فى آتابه. التقدمية
على أهمية التعليم المتمرآز حول الطفل، حيث تعد خبرات األطفال ذات قيمة )١٨٤(١٩١٦

فائقة فى توصيف المشكالت وتحديدها، وأن االستمرار المتأمل لتلك الخبرات يتيح للطفل أن 
 .يتحكم بدرجة متزايدة فى حياته



 

  

  )ذ(حرف 
  

 Self, The Self     الذات، األنا

فى علم االجتماع مستمد من " الذات"هناك اتفاق فى معظم األحوال على أن مصطلح   
وأن هذا ميد، وجورج هربرت جيمس، ووليام آولى، فلسفات آل من تشارلز هورتون 

السترجاعية وهو يوضح القدرة التأملية وا. التفاعلية الرمزيةالمصطلح يمثل أساس النظرية 
فالذات على حد . للبشر على أن ينظروا ألنفسهم آأشياء أو موضوعات يخضعونها لتفكيرهم

العقل واألنا والمجتمع، : انظر آتابه(رأى ميد هى التى تجعل المجتمع البشرى المتميز ممكنا 
إحداهما : ويميز هذا الكتاب بين مرحلتين فىعملية تكوين الذات )١٨٥()١٩٣٤الصادر عام 

فى اللغة اإلنجليزية، وهى تعبر عن الجانب التلقائى الداخلى  ”I“ُيعبر عنها بضمير المتكلم 
، وتعنى مجموعة االتجاهات ”me“الذاتى والخالق، والثانية ُيعبر عنها بضمير الملكية 

والمرحلة الثانية هذه هى . المنظمة عن الذات لدى اآلخرين، وذات الصلة بالمجتمع الواسع
 The Selfتماعية واألآثر تحديدًا، ويطلق على هذا الجانب غالبا مفهوم الذات األآثر اج
Concept - وهو الجانب األآثر قابلية  -اآلخرين آيف يرى الناس أنفسهم فى عيون  أى
حيث يصبح الطفل تدريجيا قادرا على االتصاالت والرموز، وتنمو الذات من خالل . للدراسة

مناقشات ميد أن هذا النمو يتم خالل مراحل أنشطة اللعب وتوضح . تقمص أدوار اآلخرين
إلى مجموعة " اآلخر العام"ويشير مفهوم . والمباريات وما يطلق عليه اآلخر العام

والتى تّمكن الناس من  -وليس فردا بعينه  -االتجاهات المنظمة الخاصة بالمجتمع آكل 
  .عن الذاتاستدماج اإلحساس بقيم المجتمع فى تصورهم أو مفهومهم 

تعد آتابات موريس روزنبرج األآثر أهمية " الذات"ومن بين أحدث الكتابات عن   
انظر على سبيل المثال الكتاب الذى (وتشويقا، خصوصا فى عالقاتها بدراسة ثقافات الشباب 

: وفى آتابه)١٨٦()١٩٧٢تقدير الذات عند السود والبيض الصادر عام : شارك فى تأليفه عن
يحاول روزنبرج التمييز بين مجموعة عناصر فى )١٨٧(،١٩٧٩لصادر عام فهم الذات، ا

: بأنه" مفهوم الذات"ويعرف . المحتوى والبناء واألبعاد والحدود: هى" مفهوم الذات"تحليل 
أما المحتوى فيتضمن الكيانات . مجموع أفكار ومشاعر الفرد عن نفسه آموضوع للتأمل"

لمعروف اجتماعيا أنه ينتمى إليها آأن يكون أسودا أو ا) الجماعات والمكانات(االجتماعية 
أو االستعدادات لالستجابة انطالقا من آونه أسودا (أنثى أو غير ذلك، آما يتضمن النزعات 



 

  

، والعالقة بين الكيانات )أو أنثى أوغيرها من السمات األخرى التى يرى المرء أنه يتسم بها
آما أن االتجاهات . اخلية هى التى تمثل بناء الذاتاالجتماعية والنزعات أو االستعدادات الد

: تشمل من بين ما تشمل(والمشاعر التى يمتلكها المرء عن نفسه تأخذ سلسلة من األبعاد 
آما يميز روزنبرج أيضا بين ما يطلق عليه الذات ). الوضوح، واالتساق، واالستقرار

 The desiredالذات المرغوبة و) وهى صورتنا عما نحن عليه( The extant selfالموجودة 
self )وهى ما نود أن نكون عليه ( والذات المعلنةThe presenting self ) وهى الطريقة

وأخيرا يشير مفهوم الحدود بالنسبة للذات إلى ما يطلق ). التى نقدم بها أنفسنا فى موقف ما
تواضعة، وفخره عليه امتدادات الذات، والتى يدخل ضمنها مثال خجل المرء من أصوله الم

  . بما لديه من مالبس تساير الموضة

ويستخدم مفهوم الذات أيضا فى مجاالت العالج واإلرشاد وعلم النفس، ولكن بطرق   
ويعرض . مختلفة إلى حد ما، حيث ينظر إلى الذات باعتبارها حاجة داخلية أو إمكانية آامنة

بطة بالذات والمشتقة منها، علماء النفس االجتماعى عادة مجموعة من المصطلحات المرت
أى (ومفهوم تصور الذات ) الذى يرآز نحو الداخل على الذات(مثل مفهوم الوعى الذاتى 

أى آشف المرء عن نفسه الحقيقية (، وآشف الذات )وجهة نظر المرء فى ذاته الحقيقية
تتغير أى االنطباعات العارضة عن الذات التى (، واالنطباعات الذهنية عن الذات )لآلخرين

أى العمليات التى من خاللها يفكر األفراد فى أنفسهم (، وإدراك الذات )خالل المواقف
  .وتحقيق الذاتأبراهام، ، والهوية، وماسلو، إرفنججوفمان، : انظر أيضا). ويتعرفون عليها

 Dencentered Self متمرآزة ذات غير

  . ديكارت، والبنيويةورينيه ألتوسير، لوى : انظر  

 Subjectivity              الذاتية

الموضوعية وهى على النقيض من . الموضوعالمنظور الواعى بالذات لدى الشخص أو 
على طول الخط، ومن هنا تستخدم للتحقير من جانب العلماء االجتماعيين ذوى التوجه 

وقد . ولكنها تعد، على العكس من هذا، ذات أهمية محورية داخل اتجاهات التفسير. الوضعى
انظر . مت النظريات البنيوية، والمارآسية، والتحليل النفسى بتفسير عملية تكوين الذاتاهت

  .التفسير، المعنى: آذلك

 Instrumentalismالذرائعية        

  .الخبرة الذاتية للعمل: انظر  



 

  

 Atomism الذرية، المذهب الذرى) مذهب (

ويختزل المعرفة إلى موقف فلسفى يرى أن العالم مكون من عناصر ذرية منفصلة،   
ولكن  -مالحظة العناصر المتناهية فى الصغر غير القابلة لإلنقسام مثل الكائنات اإلنسانية 

يقول  -فى صورته الخالصة  -والمذهب الذرى . ليس البنى االجتماعية أو النظم االجتماعية
. رجية وعرضيةفالعالقة بين هذه العناصر خا: بأن العناصر األساسية ال تتمتع بقوة عّلية 

للظواهر  الطوعىومع ذلك فإن رؤية المذهب الذرى للمجتمع يمكن مزجها مع التفسير 
  . االجتماعية

 Moral Panic        ذعر أخالقى

عملية استثارة االهتمام االجتماعى بقضية ما، تكون عادة ثمرة لعمل أو نشاط   
 -وقد استخدم المفهوم . عالمووسائل اإل) المشروع األخالقى: انظر (المنظمين األخالقيين 

الشياطين الشعبية والذعر األخالقى، : ستانلى آوهن فى آتابه -بأقوى صوره المعروفة 
، لإلشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط التزين والخالعة بين الشباب )١٨٨(١٩٧١المنشور عام 

فى انجلترا فى منتصف الستينيات، وإن آان المصطلح قد بدأ يستخدم من ذلك الحين فى 
تحليل ردود األفعال المجتمعية تجاه العديد من المشكالت المجتمعية األخرى، بما فى ذلك 

وأعمال البلطجة وإساءة معاملة األطفال، ومرض اإليدز، المشاغبات فى مباريات آرة القدم، 
  .نظرية الوصم: انظر أيضًا. للمراهقينالثقافة الفرعية والعديد من أنشطة 

 .Intelligence, Intelligence Test ذآاء، اختبار الذآاء  

 مجال من المجالت السجالية بين دعاة أولوية البيئية فى مقابل مشايعى أولوية الوراثة،  
، وهو المفهوم الذى (IQ)وعادة ما ينظر البعض إلى الذآاء بوصفه مرادفًا لمعدل الذآاء 

ابتكره ألفريد بينية أوائل القرن العشرين فى فرنسا بهدف التعرف على تالميذ المدارس الذين 
وتطورت االختبارات الخاصة بمعدل الذآاء بعد ذلك . يحتاجون إلى رعاية تربوية خاصة

وتم . المتحدة األمريكية وأصبحت بمثابة مقياس موحد يقيس الذآاء النظرى للفردفىالواليات 
  .، ويتم حسابه لدى الرجال والنساء بشكل منفصل١٠٠تقنين هذا المقياس حول الرقم

ويرى آثير من دعاة اختبارات الذآاء أن بطارية اختبارات الذآاء العادية مصممة   
عوامل الوراثة، وغير القابل، من ثم، للتعديل بهدف قياس الذآاء الذى ينتقل بموجب 

لكن بعض النقاد يذهبون إلى القول بأن هذه االختبارات ال تهدف باألساس إلى تقديم . الطفرى
مقياس محدد للذآاء، غير القابل للتعديل، وأن القول بوجود مقياس ثابت ال يستند إلى أساس 



 

  

وعلى الرغم من تعدد . لذآاء المرتبط بالثقافةوال يمكن تبريره منطقيًا استنادًا إلى مفهوم ا
الجهود والمحاوالت التى أنفقت فى هذا الجدل، فإنه لم يصل إلى نتائج مقنعة فى أى 

%. ٨٠االتجاهين، وظلت التقديرات الخاصة بإمكانية توريث الذآاء تتراوح بين صفر، 
مختلفة تتشابه بيئات وانبنت غالبية هذه التقديرات على دراسات خاصة بأفراد نشأوا فى 

وفى هذا السياق ادعى البعض ). خاصة بين األشقاء والتوائم(أو تتماثل الوراثية خصائصهم 
أنه يمكن عزل عوامل الوراثة عن عوامل البيئة، األمر الذى يسمح بتقدير التأثيرات الخاصة 

األمر الذى والواقع أن تحقيق ذلك أمر على جانب آبير من الصعوبة، . لكل منهما على حدة
أدى إلى توجيه انتقادات عديدة إلى هذه الدراسات ترآزت على الصعوبات التى تحول دون 
تحديد العوامل المرتبطة بالبيئة تحديدًا مستقًال بشكل يمكننا من الوصول إلى مثل هذه 

  .التقديرات

وانتشرت على أوسع نطاق اتهامات مؤداها أن السير سيريل بيرت، وهو واحد من   
ر الذين ساهموا فى هذا النقاش خالل سنوات منتصف القرن العشرين، قد زور نتائجه أشه

تتراوح حول (التى تؤآد أن المكون الوراثى هو المسئول عن النسبة العظمى من التنوع 
ويسير على هذا الدرب، من المعاصرين، هانز أيزنك، . فى تقديرات معدل الذآاء%) ٨٠

تفاع المكون الوراثى لمعدل الذآاء، وليون آامين، عالم عالم النفس الذى يؤآد على ار
لم ينته بعد، آما أنه ) حول قضايا الوراثة والبيئة(الوراثة البشرية الذى يرى أن الجدل 

انظر . (يحتوى فى الوقت نفسه على جوانب من سوء الفهم لألسباب التى سلفت اإلشارة إليها
ويقدم . )١٨٩()١٩٨١ة حول العقل، الصادر عام معرآ: الذآاء: مؤلف أيزنك وآامين المعنون

إلى أى مدى يمكن أن نزيد معدل : آرثر جينسن تحليًال أثار جدًال حاميًا فى مقال عنوانه
، )١٩٠(١٩٦٩الذآاء والتحصيل الدراسى؟ المنشور فى المجلة التربوية لجامعة هارفارد عام 

ع تفسير الذآاء إلى حد بعيد، وأن فقر يقدم رأيًا مؤداه أن العوامل الوراثية هى التى تستطي
األمريكان السود ال يكفى لتفسير االختالفات المرتبطة بأدائهم الختبار الذآاء بالمقارنة 

وذهب النقاد إلى أن البيانات التى حصلها جينسن غير صحيحة، وأن إجراءات تنفيذ . بالبيض
ن إنكاره، أن االختبارات لكن الشئ المؤآد، والذى اليمك. دراسته ليس لها مسوغ علمى

الخاصة بمعدل الذآاء قد تعرضت على طول تاريخها لسوء االستخدام إلى حد بعيد، فى 
بعينها، وذلك من خالل استخدام معايير للتقييم لها " أجناس"محاولة الثبات نقص وضعة 
حديثة قد وليس من الواضح تمامًا ما إذا آانت االختبارات ال. خصوصيتها من الناحية الثقافية
ولهذا السبب فمن اللغو أن نعول على نتائج هذه االختبارات فى . استطاعت تجنب هذا التحيز

انظر . آونها تمدنا بمؤشر للمستوى الثابت أو الوراثى للذآاء العام، يمكن االعتماد عليه



 

  

  . الداروينية االجتماعية، علم تحسين النسل، الوراثة: أيضًا

 Psychosis  ذهان، مرض عقلى 

يتسم الذهان . للعصابنوع من المرض النفسى الحاد الذى آثيرا ما يعد مقابال   
. باضطراب التفكير، أو المشاعر أو اإلدراك، على نحو ما يحدث فى الضالالت أو الهلوسات

ويرجع الذهان العضوى إلى أسباب . ويعتقد أن المصاب بالذهان يفقد الصلة مع الواقع
الوظيفى فليس آذلك، وإن آان آثيرا ما يفترض أن له هو اآلخر  جسمية معروفة، أما الذهان

واألآتئاب ) الفصام(الشيزوفرينيا : وهناك نوعان رئيسيان من الذهان هما. أسبابا جسمية
  .الجنونى

 Congnate, Cognatic ذوو القربى

 هم األقارب الذين ينتسبون إلى سلف مشترك يمكن تتبع خط االنتماء إليه بشكل ثنائى،  
انظر . سواء فى خط الذآور أو فى خط اإلناث، أى أن االنحدار القرابى ليس فى خط واحد

 ). األصل(جماعات النسب : أيضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

  

  )ر(حرف 
  

 Association      رابطة، ارتباط 

  ).االختيارية(معامالت االرتباط، المنظمات الطوعية : انظر  

 Consanguinity  رابطة قرابية 

ذآر أو (الرابطة القرابية هى عالقة قرابية تقوم على االنحدار من سلف واحد مشترك   
نثروبولوجيا أن هذه العالقات وأوضح علماء األ. ، وقد التكون بالضرورة عالقة دموية)أنثى

آما هو (المتخيلة قد تماثل فى األهمية الروابط البيولوجية الفعلية عند تتبع رابطة القرابة 
أفضل من مصطلح القرابة أن مصطلح  رادآليف براونويرى ). الحال فى العشائر غالبا

  .الرابطة القرابية، ألنه ال يتضمن وجود رابطة دم

 Cash Nexus     رابطة المال 

وبخاصة عالقات اإلنتاج إلى ، )الرأسماليةفى ظل (اختزال آل العالقات اإلنسانية   
وما يزال يستخدم مارآس ويتردد هذا المصطلح بصفة دائمة فى آتابات آارل . التبادل النقدى

  .رأس المال: انظر أيضا. فى األغلب من قبل المارآسيين

 Instrumental Tieرابطة نفعية    

  .روابط تعبيرية وروابط نفعية: انظر  

 Ratzenhofer, Gustav  )١٩٠٤حتى  ١٨٤٢عاش من (راتزنهوفر، جوستاف 

  ).علم االجتماع العسكرى(الدراسات السوسيولوجية العسكرية : انظر  

  )١٩٥٥حتى عام  ١٨٨١عاش من (رادآليف براون، الفريد ريجنالد 

Radcliffe - Brown, Alfrod Reginald 

األنثروبولوجيا يف براون واحدًا من أآثر الشخصيات تأثيرًا بين مؤسسى يعد رادآل  
من خالل تدريسه فى جامعات انجلترا، وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا االجتماعية، 

وقد اشتهر براون بالتدريس أآثر من شهرته بدراساته الميدانية، ومع ذلك فقد آان . واستراليا
جيا آطالب فى المرحلة الجامعية األولى بجامعة آمبردج، أول من يتخصص فى األنثروبولو



 

  

آما آان أول من يشغل آرسى أستاذية األنثروبولوجيا االجتماعية فى آيب تاون، وسيدنى، 
  .وأآسفورد، وشيكاغو

فى تأآيده على دورآايم ويدين رادآليف براون فى اتجاهه النظرى آثيرًا للعالمة إميل   
وأدى هذا إلى آثير . الخاصة بمختلف النظم االجتماعيةالوظائف وأهمية البناء فى المجتمع 

وعلى أى حال فقد آان براون معلمًا ممتازًا، . من النقد التجاهه باعتباره شديد الجمود واآللية
وقد ظهر تأثيره من خالل عدد التالميذ الذين تأثروا به، أآثر مما ظهر من خالل األعمال 

وقد فضل أن ينشر دراسات ليعرف فيها ما أطلق عليه . سبيًاالتى نشرها المحدودة العدد ن
، المنوط به أن يضع القواعد التى تحكم العالقات االجتماعية "علم االجتماع المقارن"

البناء والوظيفة فى المجتمع البدائى، الصادر : وربما آان أوسع أعماله انتشارًا آتاب. البشرية
المعترف بها فى األنثروبولوجيا االجتماعية، والتى ، وهو من الكالسيكيات )١٩١(١٩٥٢عام 

  .أوضحت بجالء العديد من المفاهيم التى تستخدم اآلن فى هذا العلم

 Capital       رأس المال

يعد علم االقتصاد الحديث رأس المال واحدًا من عوامل االنتاج األربعة، واألخرى   
ع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ ولقد آان اآتشاف واق. األرض، والعمل، والمشروع: هى 

فى أوائل عهده، حيث أآد علم  لإلقتصاد السياسىمن النقود، ولكن أحد اإلنجازات العظيمة 
ويتكون رأس المال . االقتصاد السياسى على أن نمو ثروات األمم رهن بنمو قواها االنتاجية

سان ال تستخدم فى من األدوات واآلالت والمصانع وأى مواد أو معدات أخرى من صنع اإلن
أصبح من المعتاد سميث ومنذ آدم . االستهالك المباشر، وتساهم فى العمل المنتج أو تعظمه

ويستخدم األول فى شراء السلع، وبصفة . ورأس المال الثابتالدائر التمييز بين رأس المال 
س المال أما رأ. أساسية المواد الخام وجهد العمل، وفى إعادة بيعها آمنتجات بغرض الربح

  .الثابت، مثل األدوات واآلالت، فإنه ينتج ربحًا دون أن يعرف مزيدًا من الدوران

وفى رأى آارل مارآس، أن عملية تراآم رأس المال تمثل الدينامية المميزة لنمط   
العمال من استغالل وتعتمد هذه العملية على . االنتاج الرأسمالى، أو النظام الرأسمالى الحديث

وقد طّور مارآس فى مؤلفه رأس ). نظرية قيمة العمل: انظر(ع فائض القيمة خالل انتزا
، نقدًا لالقتصاد السياسى، حيث ذهب إلى أنه برغم أن هذه )١٨٦٧الذى نشر عام (المال 

. ، إال أنها فى الواقع عالقة بين آائنات بشرية)سلع(العملية تبدو وآأنها عالقة بين أشياء 
التراآم تنطوى على منطق سيفضى إلى ترآز رأس المال فى أيد  فضًال عن ذلك، فإن عملية

بلترة، : انظر مادة (قليلة، وسيكون ذلك مصحوبًا بتعاظم االنتقال إلى صفوف البروليتاريا 



 

  

  . وازدياد بؤس غالبية قوة العمل) التحول إلى البروليتاريا

عملية تكوين رأس وما يزال علماء االقتصاد واالجتماع األآاديمى الرسمى يعتبرون   
آما يالحظ فضًال عن ذلك، . التصنيعالمال وتراآمه عملية ضرورية ألى شكل من أشكال 

قد سار فى مسارات مختلفة إلى حد ما عن تلك التى توقعها  الرأسمالية أنه لما آان تطور 
س مارآس، فقد أصبح لزامًا علينا، بما فى ذلك المارآسيين، أن نميز بين وظائف متعددة لرأ

وثمة فكرة مرتبطة . المال، وعلى وجه الخصوص بين ملكية رأس المال والسيطرة اإلدارية
بذلك وهى تلك القائلة بوجود مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس المال المالى فى مقابل 

مؤسسة؛ رأس المال الثقافى، نظرية قيمة العمل، الثورة : انظر أيضًا. رأس المال الصناعى
  . اإلدارية

 Social Capital رأس المال االجتماعى

، واستخدمه لوصف آولمانصك هذا المصطلح عالم االجتماع األمريكى جيمس   
أنواع العالقات بين األفراد فى إطار األسرة والمجتمع المحلى، والتى يعتقد أنها تمارس 

ر انظر مؤلف جيمس آولمان وتوماس هوف(تأثيرا قويا على مستويات التحصيل الدراسى 
دراسة لتأثير المجتمعات المحلية، الصادر : المدارس الثانوية الحكومية  والخاصة : المعنون

ويناظر هذا المصطلح مصطلحى رأس المال المادى ورأس المال البشرى  )١٩٢()١٩٨٧عام 
وقد ذهب آولمان وهوفر إلى أن أوجه القصور فى رأس . المستخدمان فى علم االقتصاد

تلك التى تنجم عن غياب أحد األبوين فى األسرة، أو انخفاض درجة المال االجتماعى، آ
اهتمام الوالدين بالطفل أو بأنشطة األسرة، وآذلك انخفاض مستويات تفاعل البالغين فى 
األسرة، خاصة الوالدين، مع شئون المجتمع المحلى، إن أوجه القصور تلك إنما تكون وخيمة 

  .راهقةمرحلة المالعواقب على نمو الطفل فى 

رأس المال االجتماعى الخاص بنمو أحد الشباب يتمثل فى أداء "ويرى آولمان أن   
المجتمع المحلى لوظائفه أداء جيدا، وفى العالقات االجتماعية الحقيقية بين الوالدين، وفى 
التحديد والخصوصية الذى يتجلى فى بناء تلك العالقات، وفى عالقات الوالدين بمؤسسات 

آذلك تمثل مجموعة المعايير التى تتكون فى المجتمعات المحلية ذات . لىالمجتمع المح
فالشبكات االجتماعية ". الدرجة العالية من الخصوصية جزءا من رأس المال االجتماعى هذا

المغلقة هى التى تخلق األداء الوظيفى الناجح للمجتمعات المحلية والجماعات، وهى التى 
االمتثال للمعايير التى تفرضها : فيها أشياء معينة مثل تغرس بين الصغار الذين يعيشون

أما غياب التفاعل بين . المدرسة، واالهتمام باألمور األآاديمية، والبعد عن االنحراف



 

  

الوالدين واألطفال، وآذلك بين الوالدين وبقية الكبار فى المجتمع يكون من العوامل المسئولة 
المفتوحة، ونقص االتصال، وضعف اإليمان ) االجتماعية(عن وجود شبكات العالقات 

وآل ذلك من شأنه أن يقلل من احتماالت وامكانيات . بالمعايير وبالضوابط األسرية وتنفيذها
  .ويزيد من احتماالت السلوك المنحرفرأس المال البشرى تكوين 

وقد ذهب البعض إلى أن تلك اآلراء تمثل تحوال مهما فى تفكير آولمان حول   
فقد اتجه آولمان فى مؤلفه . نشئة األآاديمية عما آان قد قال به فى أعمال سابقةموضوع الت

 المراهقةإلى تأآيد أهمية  )١٩٣(١٩٦١مجتمع المراهقين، الصادر عام : الكالسيكى المعنون
فى داخل المدارس، على حين أن مفهوم رأس المال  لثقافات الشبابواالنجاز الدراسى 

مجاالت خارج المدرسة، أى األسرة أساسا وعملية تفاعلها مع االجتماعى يبرز تأثير ال
أنه من  -فى آتابات أخرى  -غير أنه قد اتضح . المجتمع المحلى الذى تعيش فى وسطه

أى نقص (الممكن المزاوجة بين آال التفسيرين، أى قبول فكرة أن رأس المال االجتماعى 
تكوين عالقات مع بعض آباء التالميذ مراقبة الوالدين، وقرار االستقرار فى حى معين، و

) اآلخرين، وليس معهم جميعا، وآذلك مع بعض مؤسسات المجتمع المحلى، وليس معها آلها
قبول فكرة أنه يؤثر بشكل غير مباشر على اختيار األطفال لجماعات الرفاق التى ينتمون 

التى ينتمى   فرعيةللثقافة الوبذلك يكون رأس المال االجتماعى محددا غير مباشر . إليها
  .إليها الصغار، سواء داخل المدرسة أو فى المجتمع المحلى

 Fixed Capitalرأس المال الثابت  

  . رأس المال: انظر   

 Cultural Capital رأس المال الثقافى

الصادر (يذهب بيير بورديو فى آتابه إعادة اإلنتاج الثقافى وإعادة االنتاج االجتماعى   
إلى أن اآلباء فى أسر الطبقة الوسطى يزودون أبناءهم برأس مال ثقافى  )١٩٤()١٩٧٣عام 

التى يتحكم األغنياء فى محتوى (وتتطلب المدارس . يتمثل فى آفاءات لغوية وثقافية متنوعة
توافر تلك الكفاءات للنجاح فى التحصيل الدراسى، ولكنها تفشل فى ) المواد التى تعلم فيها

وهكذا نجد أن عمليات التقويم الدراسى التى . ل أسر الطبقة العاملةتعليم تلك الكفاءات ألطفا
تبدو محايدة فى الظاهر تعمل فى الواقع على إضفاء المشروعية على الالمساواة االقتصادية، 
من خالل ترجمة الكفاءات االجتماعية الثقافية إلى بناء هرمى متدرج من اإلنجاز الدراسى، 

  .واة فى القدرات الطبيعيةالذى يبدو محصلة لعدم المسا



 

  

 Circulating Capital رأس المال الدائر

  .رأس المال: انظر  

 Capitalist, Capitalist Class رأسمالى، الطبقة الرأسمالية

  . بورجوازية: انظر  

 Capitalism         رأسمالية 

جابة نظام للعمل المأجور وإنتاج السلع للسوق، والتبادل، والربح، وليس إنتاجها إست  
وهناك العديد من األمثلة على وجود الرأسمالية فى األزمنة قبل . للحاجة المباشرة للمنتجين

الحديثة، ولكن عمليات التبادل الرأسمالى الحقة آان يحد منها فى العادة عراقيل سياسية 
إن ما أثار إعجاب دارسى الحداثة هو الهيمنة الضخمة وغير المنظمة للمشروع . ودينية
عبر الحدود السياسية ) وما يصاحبه من الشبكات النقدية وشبكات األسواق(الى الرأسم
وراء  -ويالحظ أن الرأسمالية آانت هى الدافع الرئيسى وإن لم يكن الوحيد . والثقافية

  .وال ينبغى أن يتم الخلط بينها وبينهالتصنيع 

من الكتابات  وتشتق مجموعة الخصائص المحددة للرأسمالية حتى اآلن إلى حد بعيد  
وقد اعتبر مارآس عالقات اإلنتاج الرأسمالية . فيبروماآس مارآس الرائدة لكل من آارل 

ميز مارآس بين القيمة سميث وسعيا فى أثر آدم . أآثر السمات المميزة لها جوهرية
وينشأ رأس المال نتيجة لشراء  .السوقاالستعمالية الكامنة فى السلعة وقيمتها التبادلية فى 

ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمة أعلى من ) هى المواد الخام، والماآينات، والعمل(ع سل
ويتحقق هذا من خالل استخدام قوة العمل والتى تحولت . تلك التى اشتريت بها السلع األصلية
: ويرى مارآس، أن قوة العمل تستخدم استخدامًا استغالليًا. ذاتها إلى سلعة فى ظل الرأسمالية

ويطلق . تكون أقل من القيمة التى تنتجها للرأسمالى -آما تنعكس فى األجر  -تها التبادلية فقيم
على الفارق بين هاتين القيمتين فائض القيمة، الذى يحتفظ به الرأسمالى لنفسه ويضيفه إلى 

وتتكرر هذه الدورة إلى ما النهاية، وتمثل األساس الذى ينهض عليه . أصل رأس المال
ينهض على األطروحة  واالستغاللولكن ربط مارآس بين الرأسمالية . اتصراع الطبق

ويرفض هذه األطروحة علم . القائلة بأن العمل هو أصل آل قيمة، ومن ثم أصل الربح
  . االقتصاد األآاديمى الرسمى وحتى بعض المارآسيين

السمة وقد أدرك فيبر أهمية العمل المأجور، ولكنه اعتبر التبادل فى األسواق هو   
وهكذا، فإن الرأسمالية فى الغرب الحديث تعنى عادة الرشد الحذر، . المميزة للرأسمالية



 

  

. وتراآم الثروة من خالل االشباع المؤجل، واالنفصال بين العالقات االقتصادية واالجتماعية
، الملكية الخاصة، العمل الحر قانونًا: وتشتمل النظم األخرى الهامة بالنسبة للرأسمالية على

ويذهب نقاد فيبر إلى القول . شبكة ألسواق المواد األولية، نتاج العمل، ونظام نقدى متطور
بأنه، على عكس مارآس، أخفق فى تحديد اآلليات األساسية التى تمزج هذه المالمح النظامية 

  .فى آل وظيفى واحد

الطول البالغ  ولم يعد مفهوم الرأسمالية يحظى اليوم بقيمة تحليلية آبيرة، وذلك نتيجة  
فليس بوسعنا أن نصف . للمدى الزمنى التاريخى الذى يمكن أن يطبق عليه المفهوم

االستبصارات التى يمكن أن نحصل عليها من وصف فترة أواسط العصر الفيكتورى 
وينطبق ذات الشئ على النطاق . وبريطانيا فى أواخر القرن العشرين بأنها رأسمالية

ع الذى ينسحب عليه المفهوم، إذ من األمور الواضحة آل الوضوح الجغرافى والثقافى المتس
أنه ليس من المفيد أن نفسر الواقع الراهن لمجتمعات معاصرة بينها اختالفات بينة مثل 
. اليابان واستراليا والسويد، ببساطة فى ضوء أنها جميعا تتبنى نظامًا رأسماليا فى اإلنتاج

قة من خالل تحديد أنماط للرأسمالية استنادا إلى عوامل ويمكن التوصل إلى قدر أآبر من الد
  .آمية أو آيفية

وتهدف التصنيفات الكيفية إلى توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن يتراآم بأساليب   
وهكذا فإن الرأسمالية التجارية، وهى نظام للتجارة من أجل الربح فى سلع . متعددة ومختلفة

أما الرأسمالية الزراعية فيمكن التمثيل لها . تاج غير رأسماليةعادة ما تنتج بواسطة أساليب إن
. بأنشطة الطبقة األرستقراطية البريطانية المتوسطة خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر

إلى إنتاج ) الكفاف(فقد حولت الثورة الزراعية التى أنجزوها نظام اإلنتاج المعاشى 
تحقيق فائض نتيجة إلصالح النظام الزراعى المحصوالت النقدية للسوق، حيث أمكن 

وهى . أما الرأسمالية الصناعية، فهى الشكل الكالسيكى أو النمط الثابت للرأسمالية. وميكنته
تقوم على الصناعة من خالل نظام المصنع، وما يصاحبه من تقسيم دقيق للعمل فى إطار آل 

وإنشاء أماآن مخصصة للعمل  عملية من عمليات العمل على حدة، وبين آل عملية وأخرى،
وتخضع . ومصانع وتقليص مهارة العامل اليدوى التقليدية، ونظام روتينى لمهام العمل

الرأسمالية المالية أو البنكية عملية اإلنتاج الرأسمالى لدورة النقود واألصول النقدية، ومن ثم 
ى فائق التطور، وسوق وهى تفترض مسبقًا وجود نظام بنك. لتراآم الربح النقدى فى حد ذاته

وآما أشار ثورشتاين فيبلن، فإن . متكافئ، وملكية مؤسسية للثروة من خالل ملكية األسهم
المنشآت الصناعية واألراضى والمنشآت تصبح بأآملها موضوعا للـربح والخسارة نتيجة 



 

  

إما  أما رأسمالية الدولة فتتجسد حيث يكون من الضرورى أن تقوم الحكومة. للمضاربة عليها
وحتى فى . بإنشاء أو إدارة المشروعات من أجل البدء فى التصنيع والتطور نحو الرأسمالية

أو فى دول العالم النامى، فإن مشروعات الدولة تجد بالشيوعية، االقتصادات المسماة رسميًا 
نفسها أسيرة لضغوط التجارة والتمويل الدوليين، أو العوائق اإلدارية ألساليب اإلنتاج 

  .أسمالىالر

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى إلقاء الضوء على التباينات الشاسعة فى حجم التراآم   
فالتراآم الصغير يتمثل فى شبكة من . الرأسمالى وفى ترآز القوة االقتصادية لرأس المال

 المنتجين أو الحرفيين األفراد الذين يوجدون عادة فى المراحل األولى من التاريخ الرأسمالى،
ويعنى هذا رسميا ). وبخاصة فى الدول النامية(وان يكن من غير الشائع فى العالم المعاصر 

العامل المنتج، ويعد النظام من الناحية الشكلية ال  -فى ذات الوقت  -أن مالك رأس المال هو 
أما رأسمالية المشروع الصغير فتنشأ حين يجعل التراآم الرأسمالى من الممكن وجود . طبقيا
وتتكون طبقة رجال األعمال االستثمارية المميزة لهذه . سيم للعمل بين المالك والمستخدمينتق

المرحلة عادة، من الناحية النظرية، من أفراد يملكون آامل مشروعاتهم أو جانبا آبيرًا منها 
أما الرأسمالية المؤسسية أو االحتكارية فهى الملكية المباشرة . ويديرونها فى ذات الوقت

لواحد أو (سهم، ومحدودية المسئولية الفردية، وترآز رأس المال فى شرآات احتكارية لأل
، لشرآات قابضة مملوآة من خالل البنوك وبيوت التمويل، وتتسم الملكية )لقلة من األفراد

وتقسيم العمل، الذى يفترض أنه  المؤسساتوهى ترتبط بنمو . فيها بطابعها الالشخصى
  .بين المالك والمديرين ينهض على ملكية األسهم

ورغم طول العهد بالرأسمالية، فإنه عادة ما يدعى أن األنتاج السلعى الصغير والتبادل   
غير المنظم يعدان من الظواهر المناوئة للنظام االجتماعى، ويتخذ ذلك أآثر صوره تطرفًا 

مالية سوف تفضى العدائية للرأسالطبقية القائل بأن العالقات ) غير المتحقق(فى تنبؤ مارآس 
بيد أن النقاد المحافظين . فى النهاية إلى االنقالب السياسى عليها من خالل الثورة العنيفة

أيضًا، قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد الذى يشجع عليه السوق الرأسمالى سوف يؤدى 
هذه، فإن وعلى الرغم من وجهات النظر . إلى الفوضى من خالل انهيار التقاليد األخالقية

عدم االستقرار اليبدو آأحد السمات الجوهرية للنظام الرأسمالى، ويبدو أن السبب فى ذلك 
  .يكمن فى خصوصية الثقافات المتنوعة التى ترعرعت فى ظلها عالقات اإلنتاج الرأسمالية

، )١٩٥(١٩٨٥، الصادر عام "نظريات الرأسمالية الحديثة"ويقدم آتاب توم بوتومور   
ولالطالع على تحليل مفصل ومثير للوضع المالى . تازًا لهذا الموضوع المتشعبتمهيدًا مم



 

  

، المنشور عام )"الملهى(رأسمالية الكازينو "الدولى يمكن مراجعة مؤلف سوزان سترانج 
، وتشير مالحظات سترانج إلى أن العديد من النماذج السوسيولوجية لعمليات )١٩٦(١٩٨٦

واقع وآأنها انتقائية، إذ تشير فى األساس إلى رأسمالية التبادل الرأسمالى تبدو فى ال
المشروعات أو الرأسمالية المؤسسية الصناعية، فى حين أنها تغض الطرف عن أنشطة 

منظم، نظرية : انظر أيضًا. المضاربة العديدة التى ترتبط باألسواق النقدية والسلعية الحديثة
  .قيمة العمل

 Monopoly Capitalism الرأسمالية االحتكارية

  .المادة السابقة: انظر  

 Marcantile Capitalism الرأسمالية التجارية

  .الرأسمالية: انظر  

 Enterpreneurial Capitalism رأسمالية تنظيم المشروعات

  .الرأسمالية: انظر  

 State Capitalism رأسمالية الدولة

: ظيم االقتصادىمن التن -على األقل  -تسمية تطلق على ثالثة أشكال مختلفة   
ويعرف هذا (داخل مجتمع رأسمالى، بإدارة قطاعات اقتصادية رئيسية  الدولة، اضطالع 

والشكل الثانى هو الحفاظ الضرورى على قطاع رأسمالى ). Etatismeالشكل أيضا باسم 
). آما فعل لينين فى أوائل العشرينيات(االشتراآية داخل مجتمع فى طريقه إلى التحول نحو 

ل الثالث هو الرأى القائل بأن االتحاد السوفيتى لم يكن مجتمعا اشتراآيا، وإنما آان والشك
وذلك نتيجة لسيطرة البيروقراطية على النظام اإلنتاجى من  الرأسمالية، شكال آخر من 

وهى فكرة قدمها نقاد المارآسية فى االتحاد السوفيتى منذ أوائل (خالل ملكية الدولة 
  .الشيوعية: آذلك مادة انظر). الثالثينيات

 State Monopoly Capitalism رأسمالية الدولة االحتكارية

  .الشيوعية: انظر   

 Agrarian Capitalism الرأسمالية الزراعية 

  .الرأسمالية: انظر



 

  

 Industrial Capitalism الرأسمالية الصناعية

  .الرأسمالية: انظر   

 Military Capitalism الرأسمالية العسكرية

  .المرآب العسكرى الصناعى: نظرا  

 Financial Capitalism الرأسمالية المالية

  .الرأسمالية: انظر  

 Corporate Capitalism  )المشروعات(رأسمالية المؤسسات 

  .الرأسمالية: انظر  

 Disorganized Capitalism رأسمالية مفككة

ت الش، مصطلح استخدمه علماء االجتماع السياسى أمثال جون أورى، وسكو  
وآالوس أوفه، لوصف عملية التشظى واالنقسام التى تعترى الجماعات االجتماعية 

للمجتمعات الرأسمالية والدولة، والمجتمع المدنى، االقتصادية فى مجاالت االقتصاد، 
نهاية : انظر، على سبيل المثال، دراسة سكوت الش وجون أورى المعنونة. (المتقدمة

ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن التفاعل . )١٩٧()١٩٨٧شورة عام الرأسمالية المنظمة، المن
قد تحطم، وأن ذلك ) داخل النقابات العمالية(والعمل ) داخل المؤسسات(لرأس المال المنظم 

وتؤآد هذه النظرة أن التغيرات . يرجع باألساس إلى عملية إعادة هيكلة االقتصاد والكساد
الكاملة، وتزايد الفروق بين العاملين العمالة هاء هالة التى طرأت على البناء المهنى، وانت

ونمو حجم القطاع غير الرسمى صناعات الخدمات، فضًال عن تعاظم ونمو والعاطلين، 
آل تلك التغيرات آانت لها آثار بعيدة الداللة على ، )نظريات القطاع غير الرسمى: انظر(

وقد ترتب على هذا أن ظهرت مشكالت . العمليات السياسية فى الديموقراطيات الليبرالية
فى تحقيق أهدافه، مجتمع المؤسسات متشابكة مع تلك التطورات فى الدولة شملت إخفاق 

آما شملت آذلك صعوبات فى التعامل مع المطالب السياسية، والصراعات على التوزيع، 
ة المتعلقة ونتيجة لذلك، تقوضت االفتراضات الديموقراطية الليبرالي. الطبقيةوالعالقات 

وأخيرًا آان لتفكك التنظيم االقتصادى والسياسى آثاره . بالمشارآة السياسية والتمثيل النيابى
ما بعد حداثية على طبيعة المجتمع المدنى، خاصة من خالل التشجيع الظاهر لنمو ثقافة 
  .ترتبط بوجود جماعات المصالح الخاصة المفتتة، وليس بالطبقات االجتماعية



 

  

  )  ١٩٥٤حتى  ١٨٧١عاش من عام (بنجامين راونترى، 

Rowntree, Benjamin Seebohm 

فى الفترة من (هو مدير ورئيس لشرآة راونترى لتصنيع الشيكوالته فى مدينة يورك   
، آما آان إلى جانب ذلك مصلحًا اجتماعيًا، ومحبًا لألعمال الخيرية، )١٩٤١حتى  ١٩٢٣

وهو من . الفقردارة العمالية والصناعية، وبمسألة وباحثًا اجتماعيًا له اهتمامات قوية باإل
المعروفين جيدًا لدى علماء االجتماع لدراساته اإلمبيريقية المفصلة عن الفقر فى مدينة 

  .يورك

وترجع نزعته اإلصالحية فى آثير منها إلى أصوله المنتمية إلى جماعة الكويكرز أو   
وقد التحق راونترى بأسرة رجال األعمال . عليهالصحابيين، وإلى التأثير القوى ألفكار والده 

منذ سن الثامنة عشر، ثم أصبح أول مدير لشئون العمال بالشرآة، حيث نفذ عددًا من 
ونظام ) م١٨٩٦(تحديد يوم العمل بثمانى ساعات فى اليوم : االجراءات اإلصالحية منها

وتشكيل مجالس ) ساعة ٤٤(وتحديد أيام العمل بخمسة أيام فى األسبوع ) ١٩٠٦(للمعاشات 
ونظام المشارآة فى األرباح فى السنة ) ١٩٢٢(وإنشاء قسم نفسى بالشرآة ) ١٩١٩(للعمل 

وقد اعتمدت هذه التغيرات على اهتمامات راونترى باحتياجات العمال، فقد آان . التالية لها
اإلدارة  وهذه فلسفة فى. يؤمن أن توفير الرعاية لهم يمكن أن يزيد من الكفاءة الصناعية

  .)١٩٨(١٩١٨االحتياجات اإلنسانية للعمال، الصادر عام : العلمية طرحت فى عدة آتب منها

أن  -عن الفقر فى لندن بوث متأثرًا فى ذلك بدراسات تشالز  -وقد قرر راونترى   
يتحقق من حجم الفقر فى مدينة يورك، حيث نفذ أول مسح له عن الفقر فى عامى 

. )١٩٩(١٩٠١صدر عام " دراسة فى حياة مدينة: الفقر"وان نشرها تحت عن ١٨٩٧/١٨٩٨
وقد تبنى راونترى تعريفًا للفقر يرتبط بمفهوم الكفاف، فى محاولة لقياس الموارد الضرورية 

حيث ال تكفى الموارد (وقد ميز بين الفقر األولى . لإلبقاء على آفاءة أداء الجسم لوظائفه
حيث تكون الموارد آافية، ولكنها (والفقر الثانوى ) ميةالمتاحة للحفاظ على تلك الكفاءة الجس

وقد . ، وهو تمييز أدرك راونترى بعد ذلك أنه يثير مشكالت)تصرف فى أوجه أخرى
من المبحوثين يقعون فى دائرة الفقر األولّى، % ١٥أوضحت الدراسة األولى أن حوالى 

طبقت مقاييس معدلة  ١٩٥٠، ثم فى سنة ١٩٣٦ولكن دراساته الالحقة التى أجريت فى سنة 
  . إلى حد ما، وأظهرت أن هناك بعض االنخفاض فى حجم الفقر

 Public Opinion        الرأى العام 



 

  

بوجه  -مفهوم غير محدد تحديدا دقيقا، يستخدم بعدة طرق، ولكن األرجح أن يشير   
لسلوآيات إلى موافقة أو عدم موافقة قطاع معين من المجتمع عن بعض المواقف أو ا -عام 

معنى ذلك أنه يعد مرادفا لما . استطالعات الرأىالعامة، ويتم قياسها فى العادة عن طريق 
األخالق، أو أنواع السلع االستهالآية المفضلة، أو : عن أمور " تردده االستطالعات"

وأآثر المجموعات التى أجريت دراسات الستطالع . السياسة، أو غير ذلك من موضوعات
ويختلف تحديد هذا السن، فأحيانا يبدأ بالسادسة (ذا النحو البالغون فى سن العمل رأيها على ه

، وآافة )عشر أو الثامنة عشر أو العشرين عاما وحتى الستين أو الخامسة والستين أو أآثر
البالغين الذين تجاوزت أعمارهم سن التعليم اإللزامى، بمن فيهم المتقاعدون وآبار السن 

  ).ى العادة بأنهم آل من بلغ السادسة عشر أو الثامنة عشر عاما فما فوقويعرفون عمريا ف(

 Reich,Wilhelm )    ١٩٥٧حتى  ١٨٩٧عاش من عام (رايش، فيلهلم 

مفكر مارآسى مثير للجدل ينتمى للفرويدية المحدثة، رآزت بحوثه على أهمية الجسم   
الموجودة فى األسر اإلنسانى وخاصة وظائف اإلشباع الجنسى، وميكانيزمات الكبت 

شديدة شخصية والتى تؤدى إلى خلق درع لحماية الشخصية وإلى خلق نمط  المتسلطة
انظر على سبيل . (االمتثال، ودور المجتمع فى تكوين هذا االمتثال وهذا التزمت األخالقى

الثورة : وآتابه)٢٠٠()١٩٤٢السيكولوجيا الجماهيرية للفاشية، الصادر عام : المثال مؤلفه
وقد سبق رايش العديد من أفكار مدرسة فرانكفورت  )٢٠١(.١٩٧٢جنسية الذى صدر عام ال
آما أصبح المرشد الروحى لحرآة الثقافة المجتمع الجماهيرى، عن  )النظرية النقدية: انظر(

ولكنه مات مطرودا فى الواليات المتحدة باعتباره . المضادة الداعية إلى الحب المتحرر
  .شخصا مهووسا

  Head of Householdسرة  رب األ

، فى دور عائلةيشير هذا المفهوم عادة إلى الذآر الذى له سلطة إشرافية فى أى   
، ولكن فى غياب رب األسرة فإن الدور يسند إلى )أيضا أحيانا(الزوج أو ربما دور األب 

ئما ولقد وجه آثير من النقد إلى تصور أن رب األسرة يكون ذآرًا دا. صاحب الدخل الرئيسى
وذلك بسبب استناده ضمنا إلى  -وظهر هذا النقد على وجه خاص فى المجتمعات الصناعية  -

أن التراث الخاص بالطبقة االجتماعية  -على سبيل المثال  -إذ نجد . افتراض سيطرة الذآر
قد عرف جدال طويال حول وحدة التحليل المالئمة، وهو جدل تم حله من خالل اتخاذ األسرة 

الذى عادة ما يكون (آكل وتصنيفها فى ضوء المستوى الطبقى لرب األسرة ) عيشةوحدة الم(
  ).ذآرًا



 

  

 

 Profit            الربح

  . رأس المال، المنظم نظرية قيمة العمل: انظر  

 Metaphysical Pathosالرثاء الميتافيزيقى 

ت حالة المزاج التشاؤمى الكامنة التى  تعبر عنها العديد من تحليالت التنظيما  
فوفقًا لهذا المنظور، يسود إحساس . فى العالم الحديثالبيروقراطية االجتماعية الكبيرة و

القفص الحديدى "فى صورة  فيبربالقدرية وإنحسار الحرية عبر عنه باقتدار ماآس 
  ".والتحرر الوهمى للعالم" "للبيروقراطية

  Clergy         رجال الدين

لقادة الدينين الرسميين، وهو مشتق من مصطلح يستخدم بشكل خاص لإلشارة إلى ا  
). مطران، أو قسيس، أو شماس/ أسقف (آلمة خادم الدين، ورجل الدين فى النظام الكهنوتى 

ولكن ليس من الضرورى أن  مكانة، وفى التراث المسيحى فإن رسامة الكاهن تعنى خلق 
صر الحديث تعكس غير أن الرسامة أصبحت فى الع. أو مهنةدور تعنى تلك الرسامة إسناد 

وضعا مهنيا، وإن آنا نجد عند مقارنة المكانة المهنية لرجل الدين بالمهن األخرى أنها تحظى 
  . بهيبة مرتفعة ودخل منخفض

 Masculinity       الرجولة

وعلى الرغم من أن بعض أصحاب . الخصائص المميزة والمناسبة لجنس الذآور  
انتاج علم االجتماع قد تم بواسطة الرجال، وعن النزعة النسوية سوف يذهبون إلى أن معظم 

الرجال، وللرجال، فإن مشكلة تحليل الرجال والرجولة آقضايا لها استقالليتها الخاصة آانت 
حرآة حلول الموجة الثانية من ال -وهذا من المفارقات  -ما تزال مهملة نسبيا إلى حين 

آوهين، . مثل دراسة أ(اسات االنحراف وهكذا نجد، على سبيل المثال، أن در. ذاتها النسوية
هـ . مثل دراسة ج(أو عن الطبقات االجتماعية ) ٢٠٢()١٩٥٥األوالد المنحرفون الصادر عام 

الصادر عام (جولد ثورب، وآخرون بعنوان العامل المترف فى البناء الطبقى . 
ا لم تتخذا من ، آانتا بالفعل دراسات عن الصبية الذآور وعن الرجال، بيد أنهم)٢٠٣()١٩٦٩
لقد أهملت قضية الرجولة إلى حد بعيد، فى حين اعتبر . موضوعًا الهتمامهما النوعقضية 

  . متغير النوع متغيرًا مسلمًا به سلفا



 

  

فقد أوضحت دراسة مارجريت . ومع ذلك آانت هناك بعض االستثناءات الواضحة  
وهى نتيجة اعترض عليها (تهما الثقافية لكل من الرجولة واألنوثة ونسبيالمقارنة األسس ميد 

من منظور الوظيفية ونظرية  -بارسونز وبالمثل، فقد وصف ). فيما بعد ورفضها نقاد ميد
وقد ذهب . للرجال والنساء باعتبارها أدائية وتعبيرية على التوالى األدوار النوعية - الدور

طفال الصغار بما األ) يتشربها(بارسونز وزمالؤه إلى القول بأن هذه األدوار يستدمجها 
يفضى إلى تقسيم دقيق للعمل فى عالم الكبار، حيث يتكامل الرجال والنساء جيدا فى إطار 

وفى علم النفس أيضًا، تم . النسق االجتماعى، ومن ثم يتمكن النسق من أداء وظيفته بيسر
ثل آلية تطوير فكرة دور الذآر مصحوبة عادة بالرأى القائل بأن القدر الغالب من الرجولة يم

انظر (، بحيث يعمل آقناع يغطى على هشاشة الرجال فى الحقيقة الهويةدفاعية ضد أزمة 
  .)٢٠٤()١٩٨١على سبيل المثال آتاب بليك، خرافة الرجولة، الصادر عام 

إال أن الرجولة لم تصبح مجاًال للبحث الجدى إال خالل السبعينيات ويرجع الفضل فى   
نظام سلطة األب التى ذهب مؤيدوها إلى أن مشكلة سائية، لحرآات النذلك إلى حد آبير ل

دراسات  Komarovskyوقد أجرت ميرا آوماروفسكى ". مشكلة رجال"هى فى الحقيقة 
رائدة حول األدوار النوعية والرجولة، حيث بحثت فى الداللة الوظيفية والتناقضات الثقافية 

، )٢٠٥()١٩٦٤(اج ذوى الياقات الزرقاء  زو: انظر على سبيل المثال مؤلفها(لألدوار النوعية 
وقد ترتب على ذلك، مع تطور حرآة الرجال، أن بدأت . )٢٠٦()١٩٧٦(ومشكالت الرجولة 

وقد حاول أندرو طولسون فى . دراسات الرجولة تظهر إلى حيز الوجود بأعداد متعاظمة
يجب أن  حاول أن يوضح أن الرجولة) ٢٠٧( ١٩٧٦المنشور عام " حدود الرجولة"آتابه 

فالرجولة مثلها . توضع فى إطار اجتماعى أوسع يشتمل على الطبقة، والتعليم والعمل والعمر
وقد . مثل األنوثة، أبعد ما تكون عن أن تكون نتاجا ثقافيا موحدًا، بل إنها تتخذ أبعادًا متعددة

ية احتلت ضرورة النظر إلى الرجولة ليس آصفة جوهرية، بل آنتاج لقوى ثقافية وتاريخ
وبحلول عقد الثمانينيات، أصبحت دراسات الرجولة . مكانة مرآزية ذات أهمية متعاظمة

فرعًا بحثيًا تخصصيا راسخا متخما بشقاقاته الداخلية والحوارات النظرية، والتأآيدات 
انظر على سبيل المثال، مقال آاريجان وآخرون، نحو نظرية (المتباينة والسياسات المختلفة 

؛ أو )٢٠٨( ١٩٨٥النظرية والمجتمع الصادر عام : ولة؛ المنشور فى آتابجديدة فى الرج
  )٢٠٩().١٩٨٩(آتاب بريتان، الرجولة والقوة الصادر عام 

وعلى حين استمر بعض علماء االجتماع فى استخدام وتطوير النظرية التقليدية فى   
لنسوية ودراسات الدور، نجد علماء آخرين يستندون إلى أعمال باحثين من أصحاب النزعة ا



 

  

الجنسية المثلية والسحاقيات، وأشاروا إلى أهمية مفاهيم السلطة األبوية، ونزعة الجنسية 
ونجد فى عمل روبرت آونيل، على سبيل المثال، تأآيدًا . الغيرية والقوة فى تحليل الرجولة

ى حد بعيد متزايدًا، ليس على الرجولة فى حد ذاتها، ولكن على العالقات النوعية المنظمة إل
  )٢١٠().١٩٨٧النوع والقوة الصادر عام : انظر آتابة(من خالل القوة 

منظورات معاصرة حول : ، عرض آينيث آالتربو فى آتابه١٩٩٠وفى عام   
، لمجمل ميدان البحث، وذهب إلى أن هناك عددا )٢١١()١٩٩٠(الرجولة، الصادر عام 

. ان دراسات الرجولة فى علم االجتماعفى ميد -متمايزًا من المواقف النظرية المتداولة  
ويمثل أول هذه المواقف استمرارية للخط الفكرى المحافظ الذى يرى فى الرجولة قضية ذات 

وبالمقابل، اتبع أصحاب . عمومية، غير قابلة للتغير، ذات أصول بيولوجية إلى حد آبير
رية النسوية فى صيغتيها المواقف المؤيدة للنسوية بصفة عامة، التحليالت التى أرستها النظ

وهناك ثالثا أنصار حرآة حقوق الرجال، الذين يذهبون إلى أن . الليبرالية والراديكالية
رابعًا، فثمة . واالنحياز الجنسى للرجلالرجال أيضا آانوا من ضحايا نظام السلطة األبوية 

وحية، وهو موقف جديد أخذ يتبلور يذهب إلى الحاجة إلى أن يستعيد الرجال جذورهم الر
وأخيرًا، . )٢١٠(١٩٩١جون الحديدى، الصادر عام : رأى يمثله آتاب روبرت بلى بعنوان

هناك عدد من األطروحات التى ربطت ما بين دراسة الرجال والطبقة والعرق، وقضايا 
  . مدرسة الثقافة والشخصية: انظر أيضًا مادة. المثليين الجنسيين

 Nomads, Nomadism الرحل والترحال

مصطلحان يستخدمان لإلشارة إلى الجماعات التى ترتحل من مكان إلى آخر، دون  أن يكون 
ويميز األنثروبولوجيون بين نمطين رئيسيين من . لها مستقر دائم، ويعد البدو مثالً  عليهم

وتختلف درجة . على التوالىالرعى أو  الصيد واإللتقاطالبدو استنادًا إلى اعتمادهم على 
عات الصيد وااللتقاط والرعاة عن الجماعات المستقرة األخرى، وهو ما يكشف استقالل جما

تتسم الجماعات الرحالة باالآتفاء الذاتى من نموذجهم المثالى وفى . عنه الواقع اإلمبيريقى
وثم مجموعة ثالثة من الرحالة مستبعدة من التنميطات الكالسيكية وهى . الناحية االقتصادية
ن باعتمادهم المتبادل الدائم على اقتصاد آخر، يقومون فى إطاره بتقديم الغجر، الذين يتسمو

وقد تكون هناك جماعات شبه بدوية آما هى الحال فى . خدمات وسلع ذات طابع عرضى
الصادر عام (الغجر -انظر مؤلف جوديت أوآلى، الرحالة . جماعات الالب المعاصرة

٢١٣()١٩٨٣( 

  



 

  

 Societal Reaction رد فعل المجتمع

إلى آافة الهيئات  -المفسرة لالنحراف  نظرية الوصميشير رد فعل المجتمع فى   
 -بما فيها القانون واإلعالم، والشرطة، واألسرة  -للضبط االجتماعى الرسمية وغير الرسمية 

والتى تؤثر من خالل مواقفها من المنحرف تأثيرًا آبيرًا على حجم االنحراف الذى يحدث 
الباثولوجيا االجتماعية، الصادر عام : فى آتابه(دوين ليمرت وحسب رأى إ. ونوعه
قد  -على خالف ما يفترض فيه أنه يقلل االنحراف  -فإن الضبط االجتماعى  )٢١٤()١٩٥١

تضخيم االنحراف، االنحراف : انظر أيضًا. يولد قدرًا من االنحراف أو يثبته أو يوسع نطاقه
  . األولى واالنحراف الثانوى

 Reductionism ، االختزال)طقىالمن(الرد 

فى أقصى صور استخدامه عمومية، يصف مصطلح الرد المنطقى أى استراتيجية   
فكرية لرد أو اختزال طائفة من الظواهر المتباينة إلى بعض المبادئ التفسيرية األساسية أو 

م الطبيعية، آما تستخدم فى العلوللمادية وعلى سبيل المثال فإن األشكال االختزالية . األولية
حاولت شرح وتفسير الخصائص والقوى المميزة للكائنات الحية فى ضوء مفاهيم وقوانين 

ومحاولة تفسير أنماط االختالف بين البشر فى درجات الذآاء المقاسة، أو الفروق . الكيمياء
ة، أو الفسيولوجي) التكوينية(االجتماعية بين الرجال والنساء على أساس االختالفات الجينية 

من المحاوالت التى تعرضت دائمًا للنقد من قبل علماء االجتماع باعتبارها أمثلة على 
التى  المارآسية وفى . بشكل مضلل بيولوجيةإلى أصول ) أو الرد المنطقى(االختزال 

يفترض فيها أن العالقات تحدد بشكل آلى الحياة االجتماعية والسياسية شاع نقدها باعتبارها 
وقد يكون من المفيد أن نميز بين . تزال أو الرد المنطقى إلى أصول اقتصاديةنوعًا من االخ

الرد المنطقى الذى يكون الهدف فيه هو اختزال القوانين الخاصة بالعلوم السطحية إلى أساس 
علم أآثر أساسية، وبين االختزال أو الرد المستند إلى الدالالت اللفظية الذى تحدد فيه لغة 

م بردها إلى لغة فرع آخر، وبين االختزال أو الرد التفسيرى الذى يكون فرع ما من العلو
الهدف فيه توضيح آيف أن ظواهر علم معين يمكن تفسيرها باعتبارها نتائج ميكانزمات 

  . معروفة داخل نطاق فرع علمى آخر

 Rationality, Rational Action الرشد، فعل رشيد

منهجية (لنظرية النقدية، اإلثنوميثودولوجيا نظرية الفعل، الرشد المقيد، ا: انظر   
التفسير، السحر، السحر الضار، ، )الرسمى(نظرية التبادل، الرشد الشكلى ، )الجماعة



 

  

  . فيبرماآس الفلسفة الظاهراتية، الترشيد، 

 Formal Rationality الرشد الشكلى

السوق ،  فى تفسيره للفعل االقتصادى وفعلفيبر يشير المصطلح، آما عرفه ماآس   
والذى يمكن أن ) أى تقويم حجم المخاطرة(إلى مدى ما يبلغه الحساب الكمى الالشخصى 
وتكون النقود هى الوسيلة الفضلى لضمان . يظهر فى عملية توفير الحاجات وينطبق عليها

ويستوعب المفهوم على نحو أفضل إذا . عملية الحساب هذه فى إطار نظام مؤسسى بعينه
عما يعرف بالرشد العينى، والذى يتضمن توفير الحاجات طبقا لبعض ) سياقهوميزنا (ميزناه 

القيم المطلقة، آقيمة المكانة، أو المساواة، أو العدالة االجتماعية أو أى عدد غير محدد من 
وإذا سلمنا بوجود بعض . مقاييس القيم التى من خاللها نحكم على عائد الفعل االقتصادى

مثل الشكلية القانونية، واإلدارة البيروقراطية، والعمل الحر،  - الشروط العينية المحددة
فإن الرشد الشكلى يشير إلى عملية حساب الوسائل واإلجراءات، بينما  -ونظام حقوق الملكية 

ويالحظ أن هذين المعنيين . يشير الرشد العينى إلى القيمة التى تضفيها على الغايات والنتائج
تر مستمر، طالما أن الفعل االجتماعى يوجه دائما لتحقيق غايات للرشد يوجدان فى حالة تو
  . ومعتقدات والتزام قيمى

 Substantive Rationality  )العينى(الرشد الفعلى 

  .المادة السابقة: انظر  

 Bounded Rationaliy الرشد المقيد

انظر (عند هربرت سيمون التنظيم طبقات لمسلمات التبادل الرشيد المقترنة بنظرية   
؛ هناك حدود معرفية لقدرة )٢١٥()١٩٨٢نماذج الرشد المقيد، الصادر عام : آتابه المعنون 

فبدال من السعى نحو الحل األمثل، يختار . الناس على السعى فى إثر سلوك رشيد هادف آليا
بدرجة آافية تقع فى إطار ما " بحلول مرضية"، أى أنهم يقبلون اختيارا رشيداالفاعلون 
  ".المنطقة غير الفارقة"يه يطلق عل

 Functional Rationality الرشد الوظيفى

واستخدمه يورجن هابرماس فى تطويره  فيبرمصطلح ظهر فى أعمال ماآس   
وهو يشير إلى رشد النسق االجتماعى، الناتج عن . للنظرية االجتماعية لتالكوت بارسونز

التى تغزو اآلن الرشد المتعلق بعالم الحياة التباين  وإعادة التكامل عبر وسائل النقود والقوة، و



 

  

  . بارسونزتالكوت النظرية النقدية، : انظر أيضا. الزاخر بالتفاعالت الشخصية

 Pastoralists, Pastoralism الرعاة، الرعى

شكل بدوى أو شبه بدوى من اقتصاد الكفاف يعتمد بشكل أساسى على رعى قطعان   
دو الرحل على تلك الجماعات التى تتنقل موسميا وراء ويطلق اسم الب. الحيوانات األليفة

ويوجد البدو الرعاة فى معظم مناطق العالم، بما فى ذلك المناطق الجنوبية من . المرعى
  .وقد تعرض الكثيرون منهم لضغوط لتوطينهم إجباريا. أوربا

 Informal Care رعاية غير رسمية

لين، مثل المرضى وآبار السن، هى تلك الرعاية التى توجه إلى األشخاص المعا  
وتزايدت األهمية النسبية . خارج إطار العمل المهنى المتخصص والمنظم، ومدفوع األجر

التى تعّول تعويال آبيرا على رعاية المجتمع المحلى للرعاية غير الرسمية مع تبنى سياسات 
  .ألحوالالرعاية التى تقدمها األسرة، واألقارب، واألصدقاء، والمرأة فى أغلب ا

 Community Care رعاية المجتمع المحلى

مصطلح غير دقيق، أسئ استخدامه آثيرا، يتضمن مجموعة متباينة من السياسات   
وبصفة خاصة أولئك الذين يعانون من الحاجة بشكل مزمن بسبب  -المتعلقة بالمحتاجين 

آما تشمل رعايتهم فى  -ة التقدم فى العمر، أو األمراض العقلية، أو اإلعاقة البدنية أو العقلي
فى أشمل معانية  -ويتم تعريف المجتمع المحلى هنا .المجتمع المحلى بطريقة أو بأخرى

عن طريق النفى، باعتباره ليس المؤسسة النظامية، أى أنه ليس المؤسسة  -وأآثرها عمومية 
أنه يعبر فهذا المصطلح يعنى ضمنا . الضخمة الطويلة العهد آالملجأ أو إصالحية األحداث

عن نوع من المقابلة بين السياسات المؤسسية القديمة التى آانت تشجع عزل الناس عن 
وبين السياسات الجديدة التى تهتم برعاية ) أى عن الحياة اليومية العادية(المجتمع المحلى 

 ١ويرتبط هذ. االفراد ودمجهم فى حياة المجتمع المحلى وتكاملهم معها بقدر اإلمكان
األساسى بصورتين نمطيتين متقابلتين، تمثل إحداهما المؤسسة البيروقراطية التعارض 

الضخمة، المنعزلة، التى تتسم بالطابع الال شخصى والقسوة وتسلب اآلخرين قوتهم، وتمثل 
بكل (العطوف الذى يمد اآلخرين بالسند والدعم، ويثريهم ويرعاهم المجتمع المحلى األخرى 

وهذه الرؤية ذات الصورتين المتقابلتين هى التى تضفى على . )ما يملكه من مقومات الحب
فكرة رعاية المجتع المحلى تلك القوة الرمزية القوية، وتفسر القبول الفورى للسياسات التى 

عن أى فحص دقيق لتلك الرعاية التى يقدمها  -لألسف  -ترتبط باسمه، ويحول االهتمام 



 

  

  .المجتمع المحلى، لو أنه يقدم رعاية فعال

ويالحظ أن الطابع الحقيقى لما تقدمه برامج رعاية المجتمع المحلى تختلف بصورة   
ولذلك فإن المعرفة التفصيلية لترتيبات وسياسات الخدمات . آبيرة، وتتغير بمرور الوقت

إذ نجد أن االستخدام المبكر . المقدمة هى وحدها التى تمكننا من أن نحدد طبيعتها بكل دقة
المحلى فى ثالثينيات القرن العشرين آان يشير إلى رعاية الشواذ عقليا  لرعاية المجتمع

هو تقديم بديل للرعاية  -وفى غيرها من الحاالت  -فالنموذج هنا . بإيداعهم داخل مؤسسات
ثم حدث بعد الحرب العالمية الثانية، . المؤسسية التى آانت الحكومة تتولى تمويلها وإدارتها

مجتمع المحلى تحظى بالقبول الواسع النطاق آهدف للسياسات وعندما أصبحت رعاية ال
االجتماعية، آانت ما تزال تشير إلى الخدمات التى تقدمها الحكومة، وتشمل توفير المساآن 
المتوسطة، والدور الصغير إلقامة المحتاجين الذين يعانون من مشكالت مزمنة، وتخصيص 

لذلك ال نستغرب . من مشكالت صحية حادة وحدات داخل المستشفيات الحكومية لمن يعانون
أن تصبح العقبة األساسية فى تنفيذ هذه السياسة هى رأس المال المطلوب استثماره فى ظل 

وقد أوضحت الدراسات أن . انخفاض المخصصات المالية لإلنفاق على خدمات دولة الرفاهية
  . لتلك األسباب تنفيذ سياسات رعاية المجتمع المحلى فى بريطانيا آانت تتم ببطء

وعلى الرغم من . وفى الواليات المتحدة انتشرت رعاية المجتمع المحلى بسرعة أآبر  
وجود بعض الخدمات الجديدة التى تمولها الدولة، مثل مراآز المجتمع المحلى للصحة العقلية 

فراد الذين ، فإنها لم تكن تقبل إقامة األ)التى تهتم فى أدائها لرسالتها بالحاالت الملحة أساسا(
يعانون من مشكالت مزمنة ويحولون إلى المؤسسات الخاصة، مثل دور الرعاية التمريضية 

ولهذا سارت عمليات التوسع فى تقديم رعاية المجتمع المحلى جنبًا إلى جنب . ودور اإليواء
مع خصخصة مؤسسات وخدمات الرعاية، وقد تزايد هذا االتجاه فى سبعينيات القرن 

ب تخفيض دعم الحكومة االتحادية لمؤسسات وبرامج الرعاية، على نحو ما العشرين بسب
  .حدث بالنسبة لمراآز المجتمع المحلى للصحة العقلية

 األزمات المالية وظهر نمط مماثل فى بريطانيا منذ منتصف السبعينيات، عززته   
اية المجتمع وأصبحت رع. التى آانت تعانى منها الدولة، وتوافق مع خفض اإلنفاق الحكومى

الرعاية الخاصة، سواء تلك التى تقدمها جماعات  -وبصورة مضطردة  -المحلى تعنى 
فكان معنى هذا التحول أن ضغوط خفض . خيرية أو تجارية، أو تقدمها األسرة، أو األصدقاء

آما أآد . اإلنفاق الحكومى قد عملت على تعجيل تنفيذ تلك السياسات ال تعويقها أو تقليصها
لتحول أن خفض اإلنفاق على الخدمات الحكومية، جعل آثيرًا من األفراد يتعرضون ذلك ا



 

  

، أو يمرون بتجربة )بدال من االستمتاع برعاية ومساندة المجتمع المحلى(لإلهمال والتهميش 
، أو يتم )أى وجود الشخص فى مؤسسة غير مؤسسته الطبيعية(عملية التحول المؤسسى 

وإن تكن أصغر (لينتهى بهم األمر فى مؤسسة أخرى ) لحجمآبيرة ا(إخراجهم من مؤسسة 
وهناك دراسات توثق بشكل دقيق الفشل الذريع لرعاية المجتمع المحلى فى أوربا ). حجمًا

  . والواليات المتحدة، أو بأقصى تقدير نجاحها المحدود هنا وهناك

 Dwsires        رغبات  

  .حاجة: انظر 

 .Welfare, Sociology of Welfare رفاهية، علم اجتماع الرفاهية

وقد نشأ هذا المصطلح . الرفاهية هى الحالة التى تسير فيها أحوال اإلنسان بشكل طيب  
فى األساس عندما رؤى أنه يتعين القيام ببعض اإلجراءات لزيادة رفاهية الفرد أو المجتمع، 

أن هذا المصطلح  من هنا نالحظ. أى أنه نشأ عندما ظهر تخوف من احتمال افتقاد الرفاهية
على اعتبار أن الحاجات، يستخدم فى المجال السياسى أساسا، آما نالحظ أنه يرتبط بمفهوم 

هى  -إذن  -فسياسات الرفاهية : إشباع الحاجات من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الرفاهية
وليست الحاجات المقصودة . سياسات تستهدف تلبية احتياجات الفرد أو احتياجات الجماعة

ى تلك الالزمة للبقاء فقط، وإنما يقصد بها تلك الالزمة لتوفير حياة معقولة أو مالئمة داخل ه
فهى ال تشمل فقط حدا أدنى من الدخل الذى يكفى لتوفير الطعام والكساء، وإنما . المجتمع

يوفر إلى جانب ذلك مستوى مالئما من السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل 
وتتفاوت ). القائمة قد التشمل آل تلك الحاجات بالضرورة فى جميع األحوالولو أن (

. المجتمعات  فيما بينها تفاوتًا واضحا من حيث آيفية تلبية تلك الحاجات ومدى إشباعها
فى إشباع حاجات الرفاهية فى المجتمعات الصناعية المتقدمة قد الدولة ومعروف أن دور 

حدث خالل العقد األخير من القرن العشرين أو نحو ذلك قدر  ثم. تعاظم خالل القرن العشرين
من تخفيض نفقات الرفاهية التى تقدمها الدولة فى عدد من المجتمعات الغربية، فى نفس 

خدمات الرفاهية، ودعم الهيئات الخاصة التى خصخصة الوقت الذى تزايد فيه االتجاه إلى 
  .وليس تبعا لمدى حاجته تقدم الخدمة وفقا لقدرة المستفيد على الدفع،

ولما آانت قضايا الرفاهية ترتبط أوثق االرتباط بالسياسة، وجدنا دائما اتجاها   
ومع ذلك فقد آان هناك . وليس ميدان علم االجتماعالسياسة االجتماعية، لتضمينها ميدان 

 من الكتاب من يعارض هذا الرأى، مثل بيتر تاونسند، الذى ذهب إلى أن ميدان السياسة



 

  

ويحظى هذا الرأى . يقع فى صميم علم االجتماع -الذى يشمل سياسات الرفاهية -االجتماعية 
بدعم قوى من المناقشات الطويلة التى ترآزت حول الفكر النظرى للمارآسية فيما يتصل 

إلى أى مدى تعد دولة الرفاهية وسياسات الرفاهية مفيدة وداعمة : برؤية المارآسية لقضية 
فهل تؤدى تلك السياسات إلى التخفيف من آثار التجاوزات العنيفة للرأسمالية، . للرأسمالية

بحيث تجعل النظام الرأسمالى أآثر قبوال؟ أم أن تلك السياسات تمثل ثمرة من ثمرات  نضال 
 -ويمكن للقارئ أن يجد معالجة (العمال الناجح للحصول على حقوقهم وتأمين مصالحهم؟ 

وظائف الرفاهية : تنظيم الفقراء: ضايا فى مؤلف بايفن وآلواردلتلك الق -مازالت مثيرة 
وقد أثمرت تلك المناقشات، من بين ثمار أخرى عديدة، آما . )٢١٦(١٩٧١العامة، الصادر عام 

هائال من البحوث والدراسات القيمة التى سعت إلى تحديد هوية الفئات التى تتلقى مزايا 
وضحت تلك الدراسات آيف أن الطبقات الوسطى، فى وقد أ. الرفاهية التى تقدمها الدولة

معظم المجتمعات، تحظى ببعض مزايا الرفاهية المقدمة من الدولة أآثر مما تستحق آالتعليم 
). وإن آان ذلك اليعنى أن رفاهية الدولة أقل ميال إلى المساواة من الرفاهية الخاصة(مثال 

ماليا على المعونات التى تقدمها برامج آما بينت تلك البحوث إلى أى مدى تعتمد المرأة 
  .الرفاهية

آذلك نجد أن وجهة النظر التى ترى أن دراسة الرفاهية تمثل جزءا أصيال من ميدان   
الذى ربط  مارشال، علم االجتماع قد دعمتها بحوث عدد من الكتاب، نذآر منهم توماس 

ويرى مارشال أن . علم االجتماعومن ثم بالتيار الرئيسى لالمواطنة، قضايا الرفاهية بقضايا 
التى حصل عليها أفراد المجتمع الحقوق حقوق الرفاهية تمثل المجموعة الثالثة واألخيرة من 

وتأتى فى مقدمة تلك الحقوق الحقوق المدنية، آحق االجتماع، وحق التنظيم، وحق . اإلنسانى
والسعى إلى نيل  تأتى بعد ذلك مجموعة الحقوق السياسية، مثل حق التصويت. التعبير

وفى النهاية تأتى الحقوق االجتماعية واالقتصادية آالحق فى الرفاهية . المناصب السياسية
وقد اعترض بعض العلماء على تصور مارشال التقدمى الخطى لعملية . واألمن االجتماعى
وإن آان من الواضح أن صياغته لمجموعات الحقوق آانت لها قيمتها . اآتساب تلك الحقوق

فإذا آان ذلك . لسياسية، وذلك بشرط وجود قدرة على النضال من أجل التغيير السياسىا
آذلك، فإن هذا الرأى يؤآد بشكل خاص على أن مزايا الرفاهية يجب أن تمنح على أساس 

ولعله . االستحقاق القانونى وفقا لمبدأ العمومية والشمول، وليس على أساس السلطة التقديرية
هشة ما حدث مؤخرا من تخفيض فى مخصصات الرفاهية الحكومية، وذلك ليس مما يثير الد

تبعا للتغيرات السياسية المهمة التى جرت، مثل تغير أنماط الهجرة، األمر الذى أدى إلى 
الترآيز مجددا على قضية المواطنة، مما يعنى بدوره التأآيد مرة أخرى على أهمية موضوع 



 

  

االجتماع، وبث الحيوية فى المناقشات الدائرة حول  الرفاهية داخل التيار الرئيسى لعلم
  . الموضوع

ويمكن ان يجد القارئ عرضا للقضايا النظرية المتصلة بالموضوع فى آتاب أنتونى   
وهناك  عرض للمادة المتاحة )٢١٧(١٩٨٤نظريات الرفاهية، الصادر عام : فوردر وزمالئه

ماعية فى بالد األسواق المتقدمة، الرفاهية االجت: حول الموضوع فى آتاب جون ديكسون
  . )٢١٨(١٩٨٩الصادر عام 

 Slavery           الرق 

أو عبودية األرض يشير مصطلح الرق إلى أشكال متنوعة من تقييد أو إلغاء الحرية، مثل 
وعلى أية حال فإن المفهوم يرتبط عادة بعبودية االمتالك، حيث يكون فيها . عمل التابع لمواله

وعبودية . مثل أى شئ مملوك يمكن بيعه أو شراؤه، واليتمتع بمكانته آآدمىالفرد المستعبد 
والرقيق ال . االمتالك بهذا تتميز عن أشكال الرق األخرى بحكم خاصية االمتالك هذه

حتى فى الحاالت التى يمكنهم أن يتكسبوا (يحصلون على أجر مقابل أعمالهم أو خدماتهم 
  .هكذا يمكن النظر إليهم آأدوات لالنتاجو). ويمارسوا العمليات االقتصادية

ويعرف التاريخ القديم والحديث عمليات استرقاق أو استعباد ألناس بسبب هزيمتهم   
وفى العهود الرأسمالية المبكرة فى العصر الحديث تم استخدام عبودية . فى أوقات الحرب

ة لدى أصحاب لتشغيل األيدى العامل) أو باألحرى نظام أرخص(االمتالك آنظام فعال 
المزارع ومّالك العبيد فى األمريكتين فى الفترة ما بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع 

  .عشر، حيث آانت تجارة الرقيق تتولى توفير العمالة الالزمة

ليوجد لوال قيام  نظام قانونى مقنن له آليات تفرض  المزارع وما آان نظام رقيق   
نظمة الرقيق حديثا فى شرآات استخراج المعادن واالنتاج آذلك وجدت أ. وجوده واستمراره

وقد آان العبد فى نظام رق المزارع يعتبر ملكية خاصة لسيده، فى حين أنه فى . الصناعى
حالة استرقاق شعوب بأآملها المترتبة على الغزو فى الحروب، آان العبيد يصبحون ملكية 

لمزراع قد وجد  فى مجتمعات اتضحت ويكمن الفرق هنا فى أن نظام رق ا. لكل المجتمع
فيها مالمح الدولة آكيان سياسى، فى حين أن رقيق الحروب وجدوا قبل أن تعرف 

  . المجتمعات فكرة الدولة بوضوح

عار : فوآس جينوفيز: انظر على سبيل المثال. وهناك تراث هائيل يسجل تاريخ الرق  
معالجات السوسيولوجية واألنثروبولوجية أما ال )٢١٩(١٩٨٣الرأسمالية التجارية، الصادر عام 



 

  

منظورات جديدة للعرق والرق فى أمريكا، : فتجدها عن روبرت أبزوج وستيفين مايزلتش
أنثروبولوجيا الرق، الصادر عام : وآلود مياسو وأليد دازنوا )٢٢٠(، ١٩٦٨الصادر عام 

  .آومبادرازجو، وعالقة الولى والتابع: انظر أيضا )٢٢١(١٩٩١

 Chattel Slaferyملوك    الرق الم

  .المادة السابقة: انظر  

 Arms Controlرقابة على التسلح  

  . نزع السالح: انظر  

 Symbol           رمز

أما الرمز بالمعنى الخاص . أى فعل أو شئ يمثل شيئا آخر -فى أوسع معانيه  -الرمز   
. الخرافةحالم، أو أو اال للشعائر، فيقصد به أصغر وحدات المعنى فى المجاالت الداللية 

والرموز يمكن . فعل أو موضوع يمثل رغبة مكبوتة غير واعيةالتحليل النفسى والرمز فى 
غابة : انظر آتابه(إذا ما استخدمنا عبارة تيرنر  -أن ترمز عادة إلى أشياء آثيرة، أى أنها 

مز ويالحظ أن الصلة بين الر. رموز متعددة األصوات)٢٢٢(١٩٦٧الرموز، الصادر عام 
والمرموز له ليست تحكمية دائما، على نحو ما يجرى بالنسبة للعالمة، وإنما قد يدفع إليه نوع 

  ).آاستخدام التاج رمزا للملكية(من االرتباط بين السمات 

ويرجع الفضل فى إجراء الكثير من البحوث عن الرموز والرمزية إلى علماء   
األنثروبولوجية  -مثال  -وقد استخدمت . ماعاألنثروبولوجيا االجتماعية ال إلى علماء االجت

نماذج  )٢٢٣(١٩٦٦الطهارة والخطر، الصادر عام : البريطانية مارى دوجالس فى آتابها
، والمعتقدات الغربية عن الصحة )التوراة(ثقافية مقارنة، شملت الهندوسية، والعهد القديم 

مالئم فى نظام التصنيف الذى وحفظها، لكى توضح من خاللها أن القذارة ترمز للشئ غير ال
وقد ذهب آليفورد جيرتز، عالم األنثروبولوجيا الثقافية األمريكى، والمدافع . يتبناه المجتمع

البارز عن األنثروبولوجيا الرمزية إلى أن السلوك اإلنسانى رمزى فى األساس، ومن ثم فهو 
ة للباحث اإلثنوجرافى هى فهم والمهمة األساسي. بالنسبة للفاعلين االجتماعيينبالمعنى محّمل 

وآذلك (لذلك يرى جيرتز أن األنثروبولوجيا . التى نسجها الناس بأنفسهم" شبكات الداللة"
ليست علما تجريبيا، يسعى وراء الكشف عن قوانين عامة، وإنما هى ) علم االجتماع: ضمنا

: عب العميقالل: "وتعد دراسة آليفورد جيرتز المعنونة. علم تفسيرى يبحث عن المعنى
، المنشورة فى مجلة ديدالوس، عام "مالحظات حول مصارعة الديكة فى جزيرة بالى



 

  

فريدنان سوسير، : انظر آذلك. نموذجا آالسيكيا ألسلوبه فى التحليل الرمزى)٢٢٤(١٩٧٢
  . علم العالماتدى، 

  الرموز اللغوية المتأنقة والمحدودة

Elaborated and Restricted Speech Codes 

غ هذا المفهوم باسيل برنستين أحد آبار المتخصصين فى علم االجتماع التربوى، صا  
وحاول أن يميز من خالله بين ما يعرف باسم اللغة الرسمية التى يستخدمها أطفال الطبقة 

الطبقة، : انظر آتابه(التى يستخدمها أبناء الطبقة العاملة ) العامة(الوسطى واللغة الدارجة 
وذهب برنستين إلى أن )٢٢٥().١٩٧٧حتى  ١٩٧١الصادر فى الفترة من  والرموز، والضبط،

. ، والضبطالقوةتلك الرموز اللغوية ترتبط بالفروق الطبقية فى مجاالت التنظيم العائلى، و
. وتتخذ الرموز المتأنقة الخاصة بالطبقة الوسطى، تتخذ طابعها المؤسسى وتلقن فى المدراس

وظهر أن البحوث التى . عند أبناء الطبقة العاملة" مفروضتخلف ثقافى "ونتيجة ذلك حدوث 
أجراها برنستين فى آلية التربية بجامعة لندن تؤيد هذه األفكار، ولكن نتائج البحوث التى 
استهدفت تكرار بحوث برنستين، والتى أجراها باحثون آخرون فى بريطانيا وفى الواليات 

آما وجه النقد إلى استخدامه لبعض . المتحدة، جاءت مثيرة لاللتباس، وغير قاطعة
ومع أن بعض تلك االنتقادات آانت غير منصفة، إال أن . المصطلحات آالطبقة والرمز

  .مصطلحاته وصفت بأنها غامضة وتنطوى على ازدراء للطبقة العاملة

وآان برنستين من أوائل علماء االجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرفة فى قلب   
الذى ظهر فى " الجديد"وقد تبنى هذا االتجاه علم االجتماع التربوى . تربويةدراسة العملية ال
على مرحلتين، وإن آانت آل جوانبها مبطنة  -عادة  -وتتم مناقشة أعماله . أوائل السبعينيات

خاصة تلك المتعلقة بالرموز االجتماعية،   دورآايم،باالهتمامات التى تعكس تأثير إميل 
وقد أسهمت دراساته األولى عن الطبقة االجتماعية . المعرفية والتصنيف، والعمليات

أما المرحلة المتأخرة من بحوثه . اللغةوالرموز اللغوية إسهاما بارزا فى قيام علم اجتماع 
ويشير التصنيف إلى تنوع . فتنصب على دراسة عمليات تصنيف وتأطير المعرفة التربوية

). بين الموضوعات المدرسية على سبيل المثال( وتباين الحدود فى مضمون المنهج المدرسى
وقد قادت تلك . أما التأطير فيدل على درجة االنفتاح النسبى للعالقات بين المدرسين والتالميذ

غير البادية  -االهتمامات برنستين إلى نقد الفلسفات التربوية للتعليم التقدمى بسبب صلتها 
  . سطى، وليس أطفال الطبقة العماليةبأساليب تنشئة أطفال الطبقة الو -للعيان 



 

  

 Multi - Vocal Symbols رموز متعددة األصوات

التى يمكن أن تتقبل أآثر من تفسير واحد، ومن ثم يمكن أن تصبح  الرموزهى تلك   
مصدرا محتمال للصراع، حيث تسعى آل جماعة إلى فرض التعريف الذى تتبناه للرمز 

  . باعتباره معيارا لصحة التفسير

 Expressive Ties and Instrumental Ties ابط تعبيرية وروابط نفعيةرو

يستخدم هذا التمييز أحيانا لوصف وتشخيص العالقات االجتماعية التى تعد غاية فى   
ومثال ذلك الروابط التعبيرية . ذاتها فى مقابل العالقات التى تكون موجهة لتحقيق هدف معين

أما الروابط . شخص آخر بدافع القرابة أو مشاعر الحب التى تفرض على المرء التزاما تجاه
النفعية فتنطوى على عالقة تعاون فحسب لكى يحقق المرء من ورائها هدفا مباشرا ومحدودا 

  ). آالعالقة بين الطبيب والمريض(

 Residues )        باريتو(الرواسب 

  .نظرية الصفوة: انظر  

 Routinization of Charisma روتينية الكاريزما 

  .آاريزما: انظر  

 Spirit of Capitalism روح الرأسمالية

  .االخالق البروتستانتية: انظر   

 Zeitgeist       روح العصر

ونالحظ أن . معينة Zeitالمميزة لفترة تاريخية  Geistمصطلح ألمانى يعنى الروح   
" روح العصر" فالسفة القرن الثامن عشر، مثل فولتير على سبيل المثال، قد تملكتهم فكرة

ويذهب هيجل إلى أن الفلسلفات . هيجلهذه، ولكنها لم تبلغ أآمل صورها إال على يد 
. واألعمال الفنية ال تستطيع أن تتجاوز روح العصر الذى أنتجت فيه أو تتسامى عليها

فتعبيرها يتسم دائما بالرمزية وعدم الكمال، ولكن تقدم الروح البشرية لن يتحقق إال ببلوغ 
من القدرة على النفاذ إلى الروح المطلقة، أو الحقيقة ذاتها، التى تتجاوز  -قل أو آثر-ى مستو

ولكن مصطلح روح العصر أصبح يستخدم اليوم على نحو فضفاض . حدود أى عصر بعينه
العصر "أو " روح الستينيات"لوصف الخصائص الثقافية ألى عصر، آأن يقال 



 

  

المعروف ) المذهب التاريخىانظر (لمذهبى التاريخى ، ولم يعد يحمل المدلول ا"الرومانسى
  . به فى فلسفة هيجل

 .Rose, Arnold M )  ١٩٦٨حتى  ١٩١٨عاش من عام (روز، أرنولد 

تبنى موقفا وسطًا بين التفاعلية الرمزية، عالم اجتماع أمريكى ينتمى بشكل ما إلى   
الخاص بمانفورد  الوضعىوالموقف لمدرسة شيكاغو فى علم االجتماع، المدخل اإلنسانى 

ويذهب روز إلى أن المنظور التفاعلى يتسق مع عدد من . وأتباعه فى جامعة أيوا آون
وتتجلى هذه التعددية . االجتماعىالمالحظة المشارآة والمسح األساليب البحثية بما فيها 

فى  النظرية والمنهجية بوضوح فى مجموعة المقاالت المنتشرة على نطاق واسع، والمنشورة
وقد . )٢٢٦(١٩٦٢السلوك اإلنسانى والعمليات االجتماعية، الصادر عام : آتاب تحت عنوان

هوارد بيكر، ورالف : تولى روز تحرير هذا الكتاب، ومن بين  من ساهموا فى آتابة فصوله
وجميعهم ..... تيرنر، وهربرت بلومر، وروبرت ديوبن، وهربرت جانز، ومانفورد آون

  .تجاه التفاعلى فى دراسة المجتمعيعدون من أصحاب اال

  )١٧٧٨حتى  ١٧١٢عاش من (جاك  -روسو، جان 

Rousseau, Jean - Jacques 

فيلسوف اجتماعى ومعلم لحرآة التنوير الفرنسية مختلف عليه، ترآزت آتاباته  حول   
منطلقة فى األساس،  الطبيعة البشرية وهى نظرية ترى أن  العقد االجتماعى، تطوير نظرية 

وتعتمد  مكانة روسو . فى الحكم ديموقراطيةكنها آبلت بالقيود فيما بعد، وله آذلك نظرية ول
آأحد المنظرين االجتماعيين األوائل، على موقف القارئ من التناقضات العديدة الكامنة فى 

فهو يؤآد فى مواضع عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث العلمى حيث أنه أفسد . أعماله
آما . يبة، ومع ذلك قدم هو نفسه دراسات منظمة عن عدم المساواة االجتماعيةالفطرة الط

أصر على أن الطبيعة والمجتمع فى تناقض غير قابل للتسوية، ومع ذلك قدم نظرية عن 
الدولة تفترض مسبقًا قدرة األفراد على التوفيق بين اهتماماتهم واهتمامات اآلخرين، وقدرتهم 

وربما آان آتابه الرئيسى هو . لعامة آما تتجسد فى السلطة الحاآمةعلى التوحد مع اإلدارة ا
، على الرغم من أن التصور المطروح فيه عن )٢٢٧(١٧٦٢الصادر عام " العقد االجتماعى"

  . الحكومة الشرعية آان أآثر تأثيرًا فى الفلسفة السياسية منه فى علم االجتماع

 Weltanshauung رؤية العالم، فلسفة الحياة 

مصطلح ألمانى يشير إلى رؤى العالم أو فلسفات الحياة الخاصة بمختلف الجماعات   



 

  

فيقال على سبيل المثال أن األشخاص الذين يظلون متعطلين عن العمل لفترة . داخل المجتمع
طويلة تتكون لديهم نظرة قدرية إلى الحياة، وأن أبناء الطبقة الوسطى يتسمون بتوجه فردى 

على حين أن أبناء الطبقة العاملة يتمسكون ببعض المعتقدات واالتجاهات فى الحياة عموما، 
وقد طرح علماء االجتماع مجموعة من األسئلة . التى تؤآد على الجماعية والمشارآة

هل تتمسك بعض الجماعات االجتماعية فعال : من ذلك مثال )*(الطريفة حول هذا الموضوع
مر آذلك فكيف يحدث أن يتبنى األفراد تصورات ببعض رؤى العالم المحددة؟ وإذا آان األ

هى العالقة بين عضوية الجماعة وتصورات الفرد الذاتية التى  معينة عن المجتمع، وما
يكونها عن تلك الجماعة؟ والمشكلة الرئيسية التى تواجه علماء االجتماع الذين يتناولون مثل 

فما هى المعتقدات والقيم . اهذه الموضوعات تتمثل فى تعريف ووصف رؤية العالم نفسه
التى يعتقد أنها تشكل رؤية العالم؟ وهل يتعين علينا أن نتوقع تمسك الناس برؤى متسقة 

تصور الناس عن عن موضوع  -مثال  -للعالم، وذلك بالنظر إلى أن البحوث التى أجريت 
أو بعدم تدلنا على أن اتجاهات وقيم غالبية الناس تتسم بالغموض وعدم التحدد الطبقة 

االتساق، وأنها نادرا ما تشكل آيانا آليا متماسكا؟ من هنا يمكن القول بوجه عام أن استخدام 
هذا المصطلح يشير فى العادة إلى قدر معين من عدم الدقة فى النظر، وأنه يكاد يدل فى 

  .متوفرة جميع األحوال على أن البيانات المالئمة للحالة موضوع الدراسة مازالت غير

 Robert Redfield )   ١٩٥٨حتى  ١٨٩٧عاش من (فيلد، روبرت ريد

: تبوزتالن(دراسته المعنوية  ١٩٣٠عالم األنثروبولوجيا األمريكى الذى نشرفى عام   
وقد رأى . لمجتمع الشعبى،  والتى تقدم تصورًا نمطيًا مثاليًا ل)٢٢٨()الحياة فى قرية مكسيكية

ائمة على النمط الحضرى تؤدى إلى تحول المجتمعات ريدفيلد بالتالى أن انتشار الحضارة الق
آما ذهب إلى أنه يمكن تحديد مكانة الوحدات العمرانية أو القرى الصغيرة على . الشعببة

  .طبقًا للخصائص االجتماعية الثقافية لسكانهاالمتصل الشعبى الحضرى 

ة ويرى ريد فيلد أن المجتمعات الشعبية هى مجتمعات صغيرة ومعزولة وأمي  
فهناك قرابة وتضامن جماعى قوى، وثقافة عامة تستمد جذورها من . ومتجانسة اجتماعيًا

التقاليد والعقائد، آما أن السلوك فيها يتسم بأنه ذو طاربع شخصى تلقائى وليس موضوعيًا أو 

                                           
عند المصريين من . قدم أحمد أبو زيد اسهاما مصريا عربيا بارزا فى دراسة رؤى العالم(*) 

رؤى العالم، عدد خاص من المجلة ) مشرف(أبوزيد  خاللبحث جماعى ضخم، انظر أحمد
، المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية، ١٩٩٠، يناير ٢، عدد٢٧االجتماعية القومية، مجلد 

 )المحرر(  . القاهرة



 

  

أما المجتمعات . مرتبطًا بقانون، آما أنه ال يوجد فى تلك المجتمعات إال حياة فكرية محدودة
رية فتتميز بخصائص عكس تلك الخصائص، حيث تقل فيها العزلة، وتفتقد التجانس الحض

  .االجتماعى، ويظهر فيها التفكك االجتماعى، والعلمانية، والفردية

عند ريد فيلد تمييزًا بين مجتمعات ما قبل التصنيع األنماط المثالية وتتضمن   
مثل فرديناند (أن أقامه آخرون والمجتمعات الحضرية الصناعية، وهو التمييز الذى سبق 

 علم االجتماع الريفىوقد أحدث مؤلف ريدفيلد تأثيرا عظيمًا فى ). دورآايموإميل تونيز 
وعلى أية حال فقد نشر أوسكار لويس فى عام . ودراسات المجتمعات المحلية الصغيرة

تلك القرية، مؤلفًا يتضمن إعادة دراسة لمجتمع تيبوزتالن شرح فيه مظاهر الحياة فى  ١٩٥١
وقد قوضت . وخاصة المظاهر االقتصادية والديموجرافية والسياسية التى أغفلها ريدفيلد

نتائج لويس االعتبارات التى أآد عليها ريدفيلد عن المجتمعات الشعبية، والتى نزع ريدفيلد 
. ائيةخاللها إلى الخلط فى تفسير الصراع والفقر والتفكك، وتقديم نمط مثالى للمجتمعات البد

وطنات البشرية والكامن فى اتجاه وقد رفض لويس أيضًا تصنيف المجتمعات أو المست
وقد أثبتت الدراسات التى . ريدفيلد، باعتباره مبالغة فى التبسيط وليس له ما يدعمه فى التاريخ

أجريت فيا بعد عن المجتمعات المحلية الحضرية أن هذا النمط المثالى وأن  مفهوم المتصل 
  .ى الحضرى يتسمان بنفس القدر من األخطاء والقصورالشعب

 Rickert, Heinrich)  ١٩٣٦حتى  ١٨٦٣عاش من (رت، هينريش كير

 .العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية: انظر  



 

  

  )ز(حرف 
 Monoculture    زراعة أحادية

  .محصول نقدى، انتاج محصول نقدى: انظر  

 Znaniecki, Florian  )١٩٥٩حتى  - ١٨٨٢عاش من (زنانكى، فلوريان 

ولد فى بولنده التى آانت واقعة فى ذلك الوقت تحت االحتالل األلمانى، وآان من   
إنشاء المعهد البولندى لعم االجتماع، أوائل علماء االجتماع البولنديين الذين شارآوا فى 

فى وضع  توماساشترك مع وليام إيزاك  ١٩١٤وفى عام . والمجلة البولندية لعلم االجتماع
وهى الدراسة التى آانت رائدة فى استخدام  )٢٢٩(آتاب الفالح البولندى فى أوربا وأمريكا،

آما ). والخطاباتالحياة، آالمذآرات الشخصية، وتواريخ (بعض المناهج واألدوات الجديدة 
استخدام المعامل اإلنسانى الذى  يأخذ فى االعتبار دائما معانى المشارآين فى آانت رائدة فى 

. )*(التفاعل االجتماعى، وآذلك رادت هذه الدراسة البدايات األولى للوصف المنظم للمجتمع
الواقع الثقافى، : ك، مثلوقد طور زنانيكى تلك المناهج واألدوات فى آتبه التى نشرها بعد ذل

، والعالقات االجتماعية واألدوار االجتماعية، الصادر عام )٢٣٠(١٩١٩الصادر عام 
٢٣١(.١٩٦٥(  

 Marriage        زواج

يعد الزواج فى صورته التقليدية، عالقة قانونية بين رجل وامرأة بالغين، تترتب عليها   
لحديثة أحيانا ما يفسر بطريقة أآثر إال أن الزواج فى المجتمعات ا. حقوق وواجبات معينة

بارات العت -تشير إلى أنه ال معنى " يعيشان معا آما لوآانا زوجين"ليبرالية بحيث أن عبارة 
وينبغى أن نالحظ، مع ذلك، أنه حتى . المشترآة من مفهوم الزواجألن نستبعد المعيشة  -عدة 

                                           
المهاجرين البولنديين إلى أمريكا  - عن الفالح البولندى -تناولت دراسة توماس وزنانيكى ) *(

بالدراسة، فدرست المجتمع الذى قدموا منه فى بولندا، والمجتمع األمريكى البولندى الذى ذهبوا إليه، 
واتضح من الدراسة أن . وذلك اعتمادا على آمية ضخمة تم جمعها من الخطابات وغيرها من الوثائق

تغير سريع متصل، وآان االتجاه العام لهذا التغير هو  اتجاهات وقيم آال المجتمعين آانتا فى حالة
االبتعاد عن التضامن األسرى الذى آان يسود المجتمع التقليدى، واالتجاه نحو نوع من الفردية التى 

انظر عرضا نقديا مفصال لهذا العمل الذى احتل مكانة . لم تكن قد عرفت  التنظيم أو التحديد بعد
األسس النظرية والخبرات . تيودور آابلو، البحث االجتماعى: تماعى فى مهمة فى تاريخ البحث االج

 ٢١٩، ص ص ١٩٢الميدانية، ترجمة وتقديم محمد الجوهرى، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 
 )المحرر. (٢٢٤ -



 

  

وعلى . من ممارسى الجنسية المثليةهذا التعريف األآثر ليبرالية، عادة ما يستبعد األزواج 
للمعيشة المشترآة، وأنه يمثل اآلن ) المترجم -فى الغرب (الرغم من تزايد تقبل الناس 

المقدمة الطبيعية للزواج، مع ذلك فإن الناس مازالوا يفرقون بين المعيشة المشترآة من 
  .ناحية، وبين اتباع الطقوس الدينية للزفاف والزواج من ناحية أخرى

بالمخاوف المتعاظمة  -فى آل من بريطانيا وأمريكا  -وقد اهتمت البحوث األحدث   
األول مصدره القلق من تزايد : وتنبع هذه المخاوف من مصدرين. من تراجع نظام الزواج

معدالت انهيار العالقة الزوجية، وما يستتبعه من حدوث الطالق، والثانى مصدره أن الزواج 
بحيث أصبحنا نجد المزيد من الناس الذين يتعايشون معا، بل  ،"موضة قديمة"قد أصبح 

ومن المؤآد أن معدالت الطالق فى . وينشئون أطفالهم بدون الدخول فى عالقة زوجية
ارتفاع، وإذا ما استمرت معدالت الطالق السائدة فى بريطانيا اآلن فى الزيادة، فإن واحدة 

لسنوات األخيرة، ارتفع متوسط العمر عند  وفى ا. من آل ثالث زيجات سوف تنتهى بالطالق
الزواج األول، آما انخفضت نسبة أولئك الذين يتزوجون وهم دون سن العشرين انخفاضا 
ملحوظا، مع ازدياد نسبة أولئك الذين لم يتزوجوا مطلقًا، وإن آانت نسبتهم ما تزال تمثل 

ة، بحيث أنه أصبح من وفى ذات الوقت، تتزايد معدالت المعيشة المشترآ. أقلية صغيرة
إلى جانب ذلك نالحظ زيادة . المألوف اآلن أن يتعايش الرجل والمرأة معا قبل أن يتزوجوا

. مضطردة فى أعداد األطفال الذين يتم الحمل فيهم، ووالدتهم خارج إطارالعالقة الزوجية
و للتشاؤم، ومن المعقول أن يستنتج الفرد، عند تأمل هذه اإلحصاءات، أن مستقبل الزواج يدع

. بيد أن الزواج مايزال هو الشكل المفضل للحياة بالنسبة للغالبية الغالبة من السكان البالغين
وحتى بين أولئك الذين يتعرضون للفشل فى زيجتهم األولى، فإن أغلبيتهم على درجة من 

  . التفاؤل التى تسمح لهم بالزواج للمرة الثانية

الغربية تكون الجوانب العاطفية هى األساس فى  يتزوج الناس؟ فى المجتمعات الماذ  
: انظر آتابه(النزعة الفردية العاطفية  -ما أطلق عليه لورانس ستون-الزواج، حيث تسود 

، الصادر عام ١٨٠٠حتى  ١٥٠٠العائلة والجنس والزواج فى انجلترا من عام 
القة توفر اإلشباع ويتأثر اختيار الشريك فى األساس بالرغبة فى الدخول فى ع)٢٣٢().١٩٧٧

أن سهم آيوبيد يبدو آما لوآان "العاطفى والحب، على الرغم من أنه آما يالحظ بيتر برجر 
موجها بشدة عبر قنوات الطبقة والدخل، والتعليم والخلفية الدينية والعرقية المحددة تحديدا 

ميل قوى بين فهناك )٢٣٣()١٩٦٣دعوة إلى علم االجتماع، الصادر عام  : انظر آتابه(دقيقا 
؛ )التناغم الزواجى(الناس الذين تتشابه خلفياتهم االجتماعية إلى الزواج من بعضهم البعض 



 

  

ولكن ليس هناك فهما واضحا ألسباب حدوث ذلك، أو ما إذا آانت درجة الصرامة فى اختيار 
ومن المثير أن بعض البحوث . شريك الحياة تختلف بين الجماعات االجتماعية المختلة

ريكية الحديثة قد أشارت إلى أنه آلما ارتفع المستوى الطبقى، آلما آان قدر التناغم األم
المواعدة والمعايشة والزواج، الصادر عام : انظر مؤلف هوايت المعنون(الزواجى أقل 

وتشير ذات الدراسة إلى أن التناغم الزواجى يعد متغيرا فقيرا، من حيث قدرته  )٢٣٤().١٩٩٠
  . ذا آان الزواج سيكون ذا مستقبل ناجح أم العلى التنبؤ بما إ

وقد شغل االهتمام بنجاح الزواج، والتكيف الزواجى حيزا متعاظما فى البحوث   
، )٢٣٥()١٩٨٥األسرة، الصادر عام : فى مؤلفه المعنون(فكما ذهب دافيد مورجان . الحديثة

مستشارو الزواج ، بحيث أصبح المعالجون و"التداوى"إن الزواج أصبح يقوم اآلن على 
ويطرح هذا . يقفون على أهبة االستعداد لمعالجة المشكالت الزواجية وتحسين نوعية الزواج

ومن الواضح أن استقرار . تساؤال حول الكيفية التى ينبغى بها أن نقيس النجاج الزواجى
 الزواج ليس مؤشرا آافيا، ذلك أن بعض األزواج قد يستمرون فى العيش معا على الرغم من
أنهم يكونون فى أشد التعاسة، فى حين أن آخرين يطلقون، مع أن البعض آان يحسدهما على 

وقد تم تطوير العديد من قوائم قياس نوعية العالقة الزواجية، آما . عالقتهما ببعضهما البعض
. اآتشف مؤخرا أن نوعية الزواج والمشكالت الزواجية أمران مستقالن عن بعضهما البعض

سبيل المثال أن الصراعات والمشاحنات قد تكون عالمات على االهتمام إذ نجد على 
  .وااللتزام بالعالقة فى بعض الحاالت الزواجية

آما أن دورة الحياة، ومن الجلى أن الزيجات تواجه مشكالت مختلفة باختالف مراحل   
ن الضغوط وبخاصة للوالدين ذوى األطفال الصغار، يرتبط بالمعاناة المرتفعة مأسرة، بناء 

ويبدو أن الزيجات الثانية عرضة لقدر أآبر من مخاطر االنهيار من الزيجات . الزواجية
وقد . األولى، وبخاصة عندما يكون لدى أحد الطرفين أو آليهما أطفال من زواجهما األول

يرجع هذا جزئيا إلى أن الزواج الثانى عادة ما يكون مؤسسة غير مكتملة، بمعنى أن 
المجتمعية مازالت تعكس التصورات التقليدية التى تتوقع استمرار  معاييروالالتوقعات 

" زيجات منهارة"وآما أشار أنتونى جيدنز، فإن مصطلحات مثل . الزواج حتى نهاية العمر
تجسد النموذج المثالى التقليدى، فضال عن أنها تنطوى على وصمة سلبية، " أسر مفككة"أو 

  . فال الذين ينفصل والداهما عن بعضهما أو يطلقانوبخاصة فيما يتعلق بأولئك األط

ويتعاظم ترآيز البحوث على العالقات المتبادلة بين العمل وحياة األسرة، بما فى ذلك   
ويحتل بؤرة البحث فى هذا المجال الكيفية التى يؤثر بها عمل المرأة فى العالقة . الزواج



 

  

ممتدة عبر فترات (دام مسوح طولية وقد اآتشف الباحثون األمريكيون باستخ.  الزواجية
أن النساء اللواتى يسهمن بالنصيب األآبر من دخل األسرة يكن أآثر عرضة للطالق، ) زمنية

من أولئك اللواتى يكون نصيبهن من المساهمة فى دخل األسرة أقل من ذلك الخاص 
يكن أقل وربما يرجع ذلك إلى أن الزوجات اللواتى . بأزواجهن، أو ممن يكن ربات بيوت

اعتمادا من الناحية المالية على أزواجهن، يصبحن أقل رغبة فى التسامح تجاه تقبل موقفهن 
وثمة سؤال آخر هام يدور . التابع، ويمتلكن من الموارد ما يمكنهن من هجرة الحياة الزوجية

ويذهب . بين الزوجينالمساواة حول ما إذا آان خروج المرأة للعمل قد أفضى إلى تعظيم 
ض الباحثين فى مجال األسرة إلى رسم صورة وردية عما آلت إليه األسرة من تناغم، بع

فىحين أن آخرين مازالو يظهرون قدرا من التشكك، مؤآدين أن التقسيم التقليدى للعمل داخل 
  .المنزل ما يزال قائما، حتى عندما تشغل النساء وظيفة آل الوقت

أنه ) ٢٣٦()١٩٧٢بل الزواج، الصادر عام مستق: فى مؤلفه( وقد ادعى جيسى برنادر   
وقد . ذلك الخاص بالزوجة وذلك الخاص بالزوج -ليس هناك زواج واحد بل هناك زواجان 

اتفقت الدراسات بصفة عامة فى استخالص نتيجة مؤداها أن الزواج أآثر نفعا للرجل من 
ظهرون قدرا أقل المرأة، حيث تكون الصحة النفسية للرجال المتزوجين أفضل، آما أنهم ي

وقد حث بعض أنصار الحرآة . العصبى من النساء المتزوجاتالضغط من المعاناة من 
ومع . النساء على أن يضربن عن الزواج -الالئى يرون فى الزواج نظاما قاهرا -النسوية 

ذلك، فإن عدم المساواة التى ينطوى عليها الزواج، تعد بمثابة انعكاس لعدم المساواة بين 
من المتوقع أنه : "وفى هذا الصدد يكتب آريس هاريس قائال. ين الموجودة فى المجتمعالنوع

مهما آان عظم قدر المساواة الرسمية بين الزوجين، فإن إحساس الزوجات بعدم المساواة فى 
الزواج سوف يظل قائما طالما أنهن ال يمكنهن، أيا ما آانت أسباب ذلك، مشارآة الرجال فى 

األسرة والمجتمع الصناعى، الصادر عام : انظر آتابه" (قدم المساواةسوق العمل على 
ويذهب برنارد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يقترح أن تحويل ربة المنزل إلى ) ٢٣٧()١٩٨٣

ونجد أن الزيجات التى تجمع زوجين عاملين . عائل لألسرة يقوض أرآان أى عالقة زوجية
ومع ذلك فرغم ندرة اإلحصاءات، يبدو الزواج آما لوآان نظاما . هى التى تبذر بذور التغير

انظر . المكاسب لكل من الزوج والزوجة أآثر توازنا تدريجيا مقاوما للتغير، وربما تصبح
دور زواجى، تقسيم العمل المنزلى، زواج السلك المهنى الثنائى، األسر المتماثلة، : أيضا

  . نظام توزيع الموارد داخل األسرة

 Connubium      )البديل(زواج 



 

  

رتين أو قبيلتين، حيث هو نظام للزواج التبادلى، قد يوجد على سبيل المثال بين عشي  
). والعكس بالعكس(يجب على رجال الجماعة األولى أن يتزوجوا من نساء الجماعة األخرى 

وهناك تفسيرات عديدة لمثل هذا النوع من ترتيبات الزواج، آذلك التفسير الذى يربط هذا 
لة لتعيين أو آأساس لتكوين تحالفات سياسية، أو آمحاوتحريم الزنا بالمحارم، النظام بمبدأ 

  .الحدود الرمزية للجماعات المختلفة

 Monogamy        زواج أحادى

وعندما يقع الطالق بين طرفى العالقة الزوجية . نظام يتزوج فيه رجل واحد بامرأة واحدة
ويتزوج آل منهما بشرآاء آخرين، فإذا تكرر أحيانا حدوث هذا النمط من الزواج أآثر من 

  ".الزواج التعددى المتتابع"أو " الزواج األحادى المتتابع"مرة، فإنه يطلق عليه تعبير 

 Serial Monogamy زواج أحادى متتابع

  .المادة السابقة: انظر  

 Fraternal Polyandry زواج اإلخوة من امرأة واحدة

  .تعدد األزواج: انظر  

 Exogamy  )من خارج الجماعة(زواج اغترابى 

  . زواج داخلى: انظر  

 Consensual Union  الزواج باالتفاق

شكل من المعاشرة بين رجل وامرأة يعيشان معا آزوجين، ولكن عالقتهما غير   
واألبناء من هذا . مصدق عليها رسميا وفقا للقوانين السائدة، وفقا للدين المتبع فى ذلك المجتع

ال تعترف  العالم الثالث وفى بعض بلدان . الزواج يعدون غير شرعيين فى نظر القانون
. آحاالت زواج باالتفاقفى اإلحصاءات الرسمية لدولة بأنواع الزواج العرفى، وتسجل ا

  . زواج: انظر أيضا

 Polygamy  )األزواج أو الزوجات(الزواج التعددى 

يعنى هذا المصطلح حرفيا جمع الفرد فى الزواج بأآثر من قرين من الجنس اآلخر   
أن بعض الكتاب يميلون إلى إطالقه على  -ذلك مع  -فى نفس العالقة الزوجية، إال أنه يبدو 

ولكن هذا المعنى األخير له مصطلح مستقل . اقتران الرجل الواحد بزوجتين أو عدة زوجات



 

  

  .تعدد الزوجات: هو

 Group Marriage زواج الجماعة

ربما ترجع فكرة زواج الجماعة إلى المالحظات غير الدقيقة للمكتشفين فى القرن   
فقد ذهب لويس . للعادات الجنسية عند المجتمعات البولينيزية) أمثال آوك من(الثامن عشر 

إلى أن زواج الجماعة، الذى تكتسب فيه الحقوق الجنسية واإلنجابية لمجوعة  مورجانهنرى 
آما استخدم . من النساء من جانب مجموعة من الرجال، هو الصورة األصلية لألسرة

  .التطورية لألسرة وتطور الدولة هذه الفكرة فى نظريتهإنجلز فريدريك 

 Endogamy  )إضواء(زواج داخلى 

هو الممارسات المرغوبة أو المرسومة  للزواج من داخل جماعة قرابية محددة، قد   
وهو بذلك يمثل نقيض المبدأ الخاص . تكون عشيرة، أوقبيلة، أو قرية، أو طبقة اجتماعية

يحبذ أو يفرض الزواج من خارج الجماعة ، الذى )من خارج الجماعة(بالزواج االغترابى 
 القرابية، وهى الجماعة التى تتعين حدودها فى العادة بتطبيق مبدأ تحريم الزنا بالمحارم

أوضح تعبير عن مبدأ تحريم الزنا بالمحارم من خالل وقد عبرت مارجريت ميد . داخلها
ك، وأختك، وخنازيرك، أم: "وتقول  Arabeshالعبارة التى يتداولها أبناء شعب األرابيش 

أما أمهات اآلخرين ، وأخوات / والبطاطس الخاصة بك التى آومتها اليجوز أن تأآل منها
اآلخرين، وخنازير اآلخرين، وبطاطس اآلخرين التى آوموها هى التى يجوز لك أن تأآل 

  ". منها

 Two - Career Marriage زواج السلك المهنى الثنائى 

  .لزوجين العاملينا) أو زيجات(أسر :انظر   

  Dual Career Marriage زواج السلك المهنى المزدوج

) أى عمال ذا مستقبل مهنى( سلكا مهنياالزيجات التى يمارس فيها آل من الزوجين   
ومثل هذه الزيجات مازالت نادرة نسبيًا، وال يمكن تعميم نتائج زيجات السلك المهنى الثنائى 

آال الزوجين رسميا، ولكن  يعملحيث (العاملين  على آل أسر الزوجين) زواج: انظر(
أى عمل ذى مستقبل مهنى، يكون هو الرجل -أحدهما فقط هو الذى يحظى بسلك مهنى 

غير أن الدراسات اإلمبيريقية قد . ، وهى األسر التى أصبحت تمثل المعيار اآلن)عادة
وظائف متواضعة  أوضحت أن النساء ذوات المستقبل المهنى وآذلك النساء الالئى يشغلن



 

  

: انظر. يعملن فى الغالب وردية مزدوجة، يتحملن مسئوليات البيت والعمل فى نفس الوقت
  .تقسيم العمل المنزلى

 Asceticism, This Worldly زهد، تنسك

  . األخالق البروتستانتية: انظر  

 Georg Simmel  )١٩١٨حتى  ١٨٥٨عاش من (زيمل، جورج 

آثر المغمورين من مؤسسى علم االجتماع المعاصر يعتبر جورج زيمل بصفة عام أ  
وقد نشرزيمل ). وإن آان ذلك يصدق على بريطانيا أآثر مما يصدق على الواليات المتحدة(

ولد زيمل يهوديًا ثم اعتنق . حوالى خمسة وعشرين آتابًا وأآثر من ثالثمائة مقال خالل حياته
لم يحصل على وظيفه أستاذية آاملة إال المسيحية فيما بعد، وقضى معظم حياته فى برلين، و
ويعد تأخر اشتهار هذا العّالمة الغزير . فى جامعة ستراسبورج وقبل وفاته بأربع سنوات

االنتاج داللة على طبيعته المستقلة المغايرة، وإشارة أيضًا إلى نوع من معاداة السامية من 
  .قبل بعض أقرانه

مل أو عرضها فى سياق منظم، باإلضافة ويكاد يكون من المستحيل تلخيص أعمال زي  
ويختلف نمط زيمل وتوجهه عن بقية علماء االجتماع . إلى أنه هو نفسه آان ضد هذا االتجاه

فقد آتب زيمل مقاالت مفيدة، وفقرات . الكالسيكيين، بسبب طبيعته التجزيئية والتفتيتية
ها عن دقائق النظام متفرقة عن أن الحياة االجتماعية آانت غنية ومتميزة فى تفاصيل

االجتماعى، ولكنها فى عمومها اليضمها نظام أو نسق واحد، آما أنها لم تكتمل فى أغلب 
لقد آان مجال بحثه واسعًا ومتنوعًا ما بين آتب عن آانط وجوته، ومرورًا . األحيان

لمسألة بدراسات فى الفن والثقافة، وحتى تحليالته الرئيسية للدين، والنقود، والرأسمالية، وا
وحتى الحب آان واحدا من بين . النوعية، والجماعات االجتماعية، والحضرية، واألخالق

هى  -وليست التعميمات المجردة  -وقد آانت التفاصيل . موضوعاته العديدة التى آتب فيها
موضع األولوية واألهمية فى أعمال زيمل، فقد رأى أنه على حين يتعذر فهم الكل فى 

وهكذا أشار . لعامة، فإن دراسة أى جزء يمكن أن تقودنا إلى تفهم هذا الكلصورته الكلية ا
إلى إمكانية أن نجد فى آل جزئية من ) ٢٣٨(١٩٠٠فلسفة النقود، المنشور عام : فى آتابه

  .تفاصيل الحياة المعنى الكامل لها  فى صورته الكلية

جتماع العام وهو يهتم علم اال: وفى رأى زيمل أن هناك ثالثة أنواع من علم االجتماع  
ثم علم . بالمنهج أو النظرة إلى الحياة التاريخية نظرة آلية بالقدر الذى  تشكلت به اجتماعيًا



 

  

االجتماع الصورى والذى يدرس الصور أو األشكال المجتمعية ذاتها، أو أشكال التجمع 
نظرية (مولوجيا ثم أخيرًا علم االجتماع الفلسفى والذى يعرفه زيمل بأنه إبست. واالرتباط
  .العلوم االجتماعية) المعرفة

وقد أثرت أعمال زيمل تأثيرًا واسعًا فى تطور علم االجتماع فى أوائل عهده فى   
، يعتبر بول )٢٣٩(١٩٧٩تطور التفاعلية الرمزية، الصادر عام : ففى آتابه. أمريكا الشمالية

من المؤآد أن زيمل آان و. التفاعلية الرمزيةروك زيمل واحدًا من أهم مؤسسى نظرية 
. مدرسة شيكاغو معلمًا أو موجهًا مهمًا لكل من روبرت بارك واألعضاء اآلخرين فى 

وخاصة (ويمكن أن نجد بعض أفكار زيمل أيضًا فى النزعة الوظيفية عند روبرت ميرتون 
آما نجد أفكاره  أيضًا عند لويس آوزر ، )الدورونظرية الجماعة المرجعية نظريته عن 

وفى اآلونة األخيرة أصبح ينظر إلى زيمل ). اصة نظريته عن الصراع االجتماعىوخ(
وما بعد باعتباره من أهم علماء االجتماع الكالسيكيين الذين أسسوا الجدل حول الحداثة 

  .الحداثة

والحقيقة أن أى عمل من األعمال العديدة التى نشرها دافيد فريسبى عن زيمل يعطينا   
األهمية السوسيولوجية لهذا الرجل وعن مدى اإلهمال النسبى الذى تعرض  انطباعًا جيدًا عن

جورج زيمل، الصادر عام : انظر على سبيل المثال آتابه بعنوان. له فى نفس الوقت
 .الصورية، وعلم االجتماع الحضرى) المدرسة(: انظر أيضًا. )٢٤٠(١٩٨٤



 

  

  )س(حرف 
 Sartre, Jean - Paul)١٩٨٠حتى  ١٩٠٥عاش من (سارتر، جان بول 

. للمارآسيةلألسس الفلسفية إنسانى حاول تطوير نقد وجودى آاتب وفيلسوف فرنسى 
مشكلة المنهج، الصادر عام : ومن أآثر أعماله المتاحة ذات الصلة بالعلوم االجتماعية آتابه

وآتاب نقد  )٢٤٢(،١٩٤٣لوجود والعدم، الصادر عام ولكن انظر أيضا آتابه ا )٢٤١(.١٩٥٧
  )٢٤٣(١٩٦٠العقل الديالكتيكى، الصادر عام 

  )١٨٢٥حتى  ١٧٦٠عاش من (سان سيمون، آلود هنرى دى روفروى آونت دى 

Saint - Simon, Claude - Henri de Rouvroy, Comte de 

. تاريخية مشهودة واحد من أآثر األرستقراطيين الفرنسيين تميزا، عاش خالل فترة
وقد أنقذه تعاطفه الجمهورى الليبرالى القوى من المقصلة خالل الثورة الفرنسية، وقام بعد 

أطلق على . االجتماعىالتقدم استعادة البوربون ألوضاعهم، بتطوير منظومة من األفكار عن 
أ بناء على اإليديولوجيا المميزة للتصنيع، فكل فرد يجب أن يعمل وأن يكاف: تلك المنظومة 

على العلم، وأن مجتمع المستقبل سيعمه السالم والجدارة، وأن آل التقدم يعتمد الكفاءة 
وقد جمع سان سيمون حوله مجموعة من . والرخاء وسيسير على أسس علمية مباشرة

التالميذ المتحمسين الذين آانوا يعدون راديكاليين، بل وحتى اشتراآيين، على الرغم من أن 
وقد عمل أوجست . رى لم يحوى الكثير مما يطلق عليه اشتراآى فى وقتنا الحالىمذهبه الفك

وآان . حيث تنازعا وانفصال ١٨٢٤حتى  ١٨١٧مع سان سيمون طوال الفترة من آونت 
انظر آتاب روبرت آارلسلى، التاج . تأثير سان سيمون على نظريات آونت الشاب ملحوظا

  )٢٤٤(.١٩٨٧المعروض، الصادر عام 

 Spencer, Herbert  )١٩٠٣ - ١٨٢٠(، هربرت سبنسر

هو نبى الداروينية االجتماعية طوال العصر الفيكتورى، حقق شهرة واسعة فى 
ولقد أصبحت آثير من أفكاره جزءا من . عصره، ولقى إعجابا خاصا فى الواليات المتحدة

ك فقلة قليلة من ومع ذل. تراث الثقافة الغربية، أو على األقل جزءا من تحيزاتها التقليدية
  .الناس هى التى تقرأ أعماله اليوم أو حتى تتذآر اسمه

ولد سبنسر ألبوين فى منطقة ميدالند بانجلترا، حيث عمل لفترة من الوقت مهندسا فى 
ثم هجر هذا العمل بعد فترة، وانتقل إلى العمل الصحفى، . السكك الحديدية ورساما هندسيا



 

  

وقائمة . كتب، التى بنت سمعته فى العلوم االجتماعيةوبدأ يؤلف بانتظام مجموعة من ال
، )٢٤٥(١٨٥١االستاتيكا االجتماعية، الصادر عام: مؤلفاته طويلة بشكل الفت، ويبرز من بينها

، ودراسة علم االجتماع، وصدر عام )٢٤٦(١٨٦٢والمبادئ األولى، الذى صدر عام 
الجتماع الوصفى فقد صدرا فى أما المبادئ األولى لعلم االجتماع، وعلم ا. )٢٤٧(١٨٧٣

لكى تحصل على . (مجلدات خالل الفترة من سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى تسعينياته
وصف آامل لتلك المؤلفات يناقش سبنسر فى إطار الخلفية االجتماعية لعصره، ارجع إلى 

  .)٢٤٨(١٩٧١مؤلف بيل بعنوان هربرت سبنسر، الصادر عام 

وهو، على . علم االجتماع خالل أواخر العصر الفيكتورىلقد آان سبنسر بحق نبى 
المجتمع وآان سبنسر يفسر . التقدمخالف مارآس، لم يكن يرى فى الثورة الصناعية سوى 

آكائن حى ينمو باضطراد، وآلما ازداد ترآيبا، آلما زادت قدرته على أن يفهم بوعى ذاتى 
يات التنافس الحاد للحصول على الموارد، وأهم تلك اآلل. آليات تحقيق نجاحه وأن يتحكم فيها

وبذلك سبق بعدة سنوات فكرة تشارلز داروين " (البقاء لألصلح"وهى التى سماها سبنسر 
وآان سبنسر يؤمن أن تطبيق هذا المبدأ دون أى قيد أو تدخل "). االنتخاب الطبيعى"عن 

تبنى الناس أفكاره وقد . سوف يؤدى فى النهاية إلى تحقيق صالح المجتمع على أفضل نحو
وظلت تعد حتى اليوم . سمنربحماس آبير فى أمريكا، وآان من أبرزهم ويليام جراهام 

على الصعيدين االجتماعى التحرر واالقتصاد الحر األساس الذى نهضت عليه نظريات 
  .واالقتصادى

 Stalinism      الستالينية

والسياسية، مصطلح يطلق بصفة عامة على المالمح والسمات االقتصادية، 
، وحتى أول محاولة للقضاء على ١٩٢٩واالجتماعية التى فرضت على روسيا بعد عام 

 ١٩٣٤وقد بدأت ذروة الستالينية فى عام . ١٩٥٦الستالينية التى قام بها خروشوف فى عام 
اإلرهاب البدنى، : ومن مالمحها نذآر. بمحاآمات التطهير التى أعقبت اغتيال آيروف

ال أو معسكرات العمل، والنفى، ونقل الجماعات السكانية قسرا من مكان ومعسكرات االعتق
ومن . آلخر، واإلبادة، والتجويع، واالنهيار الكامل للصالت االجتماعية القائمة على الثقة

أبرز سمات الستالينية التجميع اإلجبارى لحوالى مائة مليون فالح، آانوا يعملون قسرا فى 
سياسة التى يتجلى أثرها واضحا اآلن فى نقص الغذاء بشكل حاد، المزارع الجماعية، وهى ال

اإلجبارى التصنيع وقد شهدت عمليات . وفقر المناطق الريفية فى االتحاد السوفيتى السابق
والخطتان الخمسيتان األوليان فرض نظام قاس للعمل، حيث أصبحت مداخن المصانع تمثل 



 

  

الذى أصاب  االقتصاد المرآزىجاهل ذلك آله نظام وقد ت. االشتراآىالعالمة المميزة للتقدم 
  .بعلله آال من العمال والمديرين على السواء

ومن الناحية اإليديولوجية آان النظام القائم يعتمد على المادية الجدلية فى أآثر 
يضاف . صورها ميكانيكية، آما بدت فى مؤلفات آل من مارآس، وإنجلز، ولينين وستالين

التى وجهت  إلى شخص عبادة الفرد ات الثالثة األوائل استخدمت لدعم إلى ذلك أن آتاب
ولقد أصبح محل . االشتراآية على الحد من نمو الفنون والثقافةالواقعية آذلك عملت . ستالين

شك اآلن، ما إذا آانت الستالينية هى صاحبة الفضل فعال فى حماية االتحاد السوفيتى 
حيث اتضح أن ستالين آان واهما بشكل خطير . ١٩٤١عام واستمراره بعد الغزو النازى فى 

فى تقدير نوايا حليفه فى اتفاقية مولوتوف ريبنتروب، ولكن األخطر أن اآلثار التدميرية 
  .قد ترآت الجيش بال قيادات يعتد بها) فى الجيش خصوصا(لعمليات التطهير المتوالية 

وإنما ترجع جذورها إلى استيالء . إن الستالينية لم تكن إنجازا شخصيا إلنسان بمفرده
، بعد انتخابات لم تكن فى ١٩١٨البالشفة على السلطة، وإغالق المجلس التشريعى فى عام 

آما تمثلت نذرها األولى فى الممارسات التى اتبعت أثناء الحرب، والشيوعية وما . صالحهم
، وتحريم ١٩٢١س أعقبها من تمرد آرونشتات، والمؤتمر العاشر للحزب الذى عقد فى مار

تكون أى أجنحة أو تكتالت داخل الحزب، واندحار المعارضة والقضاء عليها سواء من 
، فجميع تلك المقدمات هى التى )نيكوالى بوخارين(أو من اليمين ) ليون تروتسكى(اليسار 

أما . مهدت لسياسات ستالين التى اتبعت فيما بعد، وآانت بمثابة وسائل عملية لتنفيذها
لينية آمرحلة إرهابية فظلت مرتبطة بأسماء يزهوف، ويادوف، وبيريا، وجهاز األمن، الستا

وقد أتاح له ذلك أن يأخذ . الذى عمل على إبعاد ستالين عن األعمال الوحشية التى آانت تتم
التى آانت تكون االتحاد (صورة البطل الشعبى فى حرب الوطن، ويكون أبا لكل الشعوب 

فكرا استراتيجيا عظيما، ويتنصل من المسئولية عن عشرين مليون قتيال ، وم)السوفيتى آنذاك
. فى الحرب العالمية الثانية، وعشرين مليون مثلهم آانوا ضحايا ألعمال الرعب واإلرهاب

آان المجتمع السوفيتى غارقا فى الشك، والفساد،  ١٩٥٣ولدى وفاة ستالين فى عام 
ومع ذلك . وحزب عاجز KGBرات السوفيتية والقصور، والهدر، محكوما بواسطة المخاب

آان االتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت قوة نووية عالمية رئيسية تحيط به مجموعة من األمم 
ولذلك ظل هذا االحساس بوضع القوة العظمى عامال على استمرار النظام . المستعبدة

: انظر مادتى. ١٩٩١حتى انهيار االتحاد السوفيتى عام الستالينى الجديد على األقل 
  . الجماعية، والمارآسية



 

  

 .Stouffer, Samuel A  )١٩٦٠حتى  ١٩٠٠عاش من عام (ستاوفر، صامويل 

عالم اجتماع أمريكى، ومتخصص فى مناهج البحث الكمية، عمل خالل الحرب 
وقد أثمرت بحوثه . العالمية الثانية فى قيادة البحوث االجتماعية فى وزارة الدفاع األمريكية

ويزخر هذا العمل . )٢٤٩()١٩٤٩الذى صدر عام  )*(الجندى األمريكى"ك مؤلفة األشهر هنا
آما أسهم المسح االجتماعى، ومنهجية علم النفس االجتماعى، بإسهامات بارزة فى ميدان 

  .الجماعة المرجعية: انظر مادة. النسبى الحرمانفى تطوير مفهوم 

 Magic, Witchcralt and Sorcery  )الضار(سحر، شعوذة، السحر 

فن ممارسة السحر، والرقى والطقوس بغرض السيطرة على بعض األحداث أو 
ويمكن للسحر أن يكون طيبًا، آما هى فى حالة . التحكم فى بعض القوى الطبيعية أو الروحية

سحر الحب أو سحر زورق الكانو الذى يمارس فى جزر التروبرياند قبل الخروج فى 
آما يمكن أن يكون السحر شريرًا فى حالة الشعوذة أو السحر . ةالرحالت البحرية الخطر

وينطوى السحر الضار على استخدام قوة السحر بشكل عمدى ألغراض ضارة، . الضار
أما الشعوذة فتنطوى على امتالك قوى فوق . وعادة ما يستعان فى ذلك بوسائل مصطنعة

. س هذه القوة بطريقة ال إراديةطبيعية بالتحالف مع بعض األرواح الشريرة؛ آما قد تمار
وعادة ما يلعب السحر، والشعوذة، والسحر الضار دوره على المستوى الفردى، ويكون ذلك 

وتتعامل المعتقدات السحرية مع األزمات الفردية . المنظمة الدياناتعادة بالتعارض مع 
  .واألفعال القدرية التى ال يمكن لألخالقيات الدينية أن تفسرها

                                           
بانتهاء الحرب العالمية الثانية قام فرع البحوث بمقابلة مايزيد عن خمسمائة ألف شخص (*) 

استبيان مختلف، وقام بإعداد عدة مئات من التقارير عن نتائجه ألغراض  ٢٠٠باالستعانة بأآثر من 
وقد عهد بهذه المهمة . نات الغزيرةومع ذلك لم تستغل مطلقا القيمة العملية لهذه البيا. عسكرية متعددة

إشراف  إلى لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم االجتماعية برئاسة الجنرال أوسبورن، ونفذت تحت
وهكذا تحول . البروفسور ستاو بمنحة من مؤسسة آارنيجى فى السنوات الخمس التى أعقبت الحرب

وقد نشرت النتائج فى أربعة . نيةفرع البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فريق بحث علمى برعاية مد
مجلدات تحت عنوان دراسات فى علم النفس االجتماعى فى الحرب العالمية الثانية، والتى اشتهرت 

ورغم اعتماد الكتاب على علوم عدة، خاصة . باسم الجندى األمريكى من عنوان المجلدين األولين
آما أن . فى منهجه وفى طبيعة نتائجهعلم النفس وعلم النفس االجتماعى، فإنه يعد سوسيولوجيا 

معظم التفسيرات والتحليالت التى تلت نشر هذا الكتاب رآزت على المضامين السوسيولوجية 
انظر عرضا مفصال للكتاب فى تيودور . للبيانات العلى أهميتها النفسية أو التاريخية أو اإلدارية

دانية، ترجمة محمد الجوهرى، دار المعرفة األسس النظرية والخبرات المي. آابلو، البحث االجتماعى
 )المحرر.   (٢٧٧ - ٢٦٦، ص ص ١٩٩٠الجامعية، االسكندرية، 



 

  

رت المحاوالت األولية لتفسير المعتقدات السحرية فى القرن التاسع عشر وقد تعث
 ليفى برولفقد ذهب لوسيان . بسبب استنادها إلى النزعة العلمية والنظريات النفسية المخلة

؛ إلى القول بأن السحر يعد شكًال من )٢٥٠(١٩٢٢المنشور عام " العقلية البدائية"فى مؤلفه 
وقد . طقى، غير مالئم ومتعارض مع أسلوب التفكير العلمى الغربىأشكال التفكير قبل المن
؛ فى )٢٥١(١٩٠٠المنشور عام " الغصن الذهبى"فى مؤلفه فريزر، افترض السير جيمس 

وقد . تنميطته التطورية أن العقل اإلنسانى يشهد تقدمًا تطوريًا من السحر إلى الدين إلى العلم
ت المبكرة لتفسير السحر فى العديد من تحيزاتها االتجاهامالينوفسكى شارك برونيسالو 

ضده، حيث فسره فى مؤلفه المعنون السحر والعلم، والدين، ومقاالت أخرى المنشور عام 
باعتباره فى األساس استجابة انفعالية ال معنى لها لقوى غير معلومة واليمكن  )٢٥٢(،١٩٤٨

ة إال فى ظل غياب المعرفة التقنية وهكذا، فإن السحر ال يؤدى وظيفة نفسي. السيطرة عليها
  .المناسبة

وقد نظرت االتجاهات األنثروبولوجية الالحقة إلى السحر باعتباره ينطوى على 
منطق ومعنى رمزيين، وسعت إلى وضعه فى إطار الرؤية الكونية والعالقات االجتماعية 

بريتشارد  -إيفانز مؤلف وقد نهض هذا االتجاه استنادًا إلى . للجماعات اإلنسانية التى تمارسه
  .)٢٥٣(١٩٣٧الصادر عام " الشعوذة، والكهانة والسحر عند األزاندى"الكالسيكى المعنون 

وقد آان هذا واحدا من المحاوالت األولى للدراسة المفصلة للمعتقدات والممارسات 
وب فقد آانت قبائل األزاندى التى تعيش فى جن. المرتبطة بالسحر والشعوذة والسحر الضار

فكل حاالت الوفاة تعتبر نتاجًا . السودان تستحضر السحر لتفسير أى سوء حظ قد يواجه الفرد
فاألزاندى . وال يطرح هذا اإلطار التفسيرى الشعوذة باعتبارها سببًا لسوء الحظ. للشعوذة

فالمنازل يأآلها النمل األبيض وأنها تسقط نتيجة : يعرفون أن سوء الحظ جزء من الحياة
إال أن الشعوذة تفسر لماذا حدث . وأن الناس يمرضون إذا ما شربوا ماًء ملوثًا وهكذالذلك، 

سوء الحظ لشخص بعينه فى هذا الوقت بالذات، أى أنها تجيب على السؤال الجوهرى؛ 
لماذا دمر النمل األبيض منزلى، بدًال من منزل آخر؟ ولماذا انهار (، "لماذا أنا؟ ولماذا اآلن؟"

  ).آنت بداخله وليس فى وقت آخر؟المنزل بينما 

وعند األزاندى تعتبر الشعوذة مجال ممارسة العامة الذين يستخدمون قوى سيكولوجية 
والشعوذة خاصية فيزيقية توجد فى باطن اإلنسان، وتسمح . داخلية لإلضرار باآلخرين

ويستخدم أما السحر الطيب فيعد أمرًا أخالقيًا، . للساحر أن يخرج بالليل ويؤذى اآلخرين
وال يمارس السحر الضار إال . الرقى، والمواد الطبية، واألعشاب آوسائل لمجابهة الشعوذة



 

  

وعلى خالف . بواسطة نبالء األزاندى فقط، ويعد أآثر قدرة على الفتك باآلخرين من الشعوذة
الشعوذة، فالمعرفة التقنية للسحر الضار غير مألوفة للناس، وهى تنطوى على الرقى 

فإذا ما آان سوء الحظ بالغ الشدة، فإنه يتم استدعاء آاهن ليحدد . والعقاقير والطقوس
وغالبًا ما توجه االتهامات . المتسبب فى سوء الطالع ويحاول إقناعه أن يلغى الرقى ويزيلها

وقد أوضح . عندما يكون من غير المحتمل أن يتلقى الشخص عقابًا من محكمة شيخ القبيلة
أى مدى ترتبط االتهامات بالقضايا المحتقنة اجتماعيا فى التنظيم  إيفانز بريتشارد إلى
وبصفة عامة، فقد سار أنثروبولوجيون آخرون فى هدى هذا االتجاه، . االجتماعى لألزاندى

حيث ذهبوا إلى القول بأن المعتقدات السحرية تلعب دورًا وظيفيًا فى الحفاظ على النظام 
على سبيل  -فالمعتقدات . رات، والعدوان والحسداالجتماعى من خالل حل مواقف التوت

قد تلعب دورًا آآلية لتحقيق المساواة، حيث يتهم األفراد الذين يمتلكون قدرا أآبر من  -المثال 
ومع ذلك، . الالزم من القوة أو الثروة عادة، بأنهم قد حققوا هذه المكاسب باستخدام الشعوذة

ت السحرية تولد التوترات، فى ذات الوقت التى فقد ذهب باحثون آخرون إلى أن المعتقدا
  .تعين على حلها

فقد ذهب . االستعماريةوقد وضع بعض المحللين دراستهم للشعوذة فى إطار الظاهرة 
، إلى أن األفكار )٢٥٤(١٩٤٤فى مؤلفه سحر قبيلة النافاهو الصادر عام آاليد آلوآهون 

وتر والعدوان الذى خلقه عدوان األغلبية السحرية لقبيلة النافاهو لعبت دورًا لتنفيس الت
الصادر عام " (القمر والشمس والسحر" وقد ذهبت إيرين سيلفربالت فى آتابها . البيضاء
؛ إلى القول بأن الساحرات النساء يمثلن جزء ال يتجزأ من الحرآة المضادة )٢٥٥()١٩٨٧

  .لالستعمار فى جبال األنديز

والشعوذة حوارا طويال وحادا لم يحل بعد حول  وقد أشعلت األفكار المتعلقة بالسحر
رشد أو عدم رشد الشعوب غير الغربية، وقد اتسع نطاق هذا الحوار فشارك فيه فالسفة 

، )محررًا(انظر على سبيل المثال ويلسون (وعلماء اجتماع فضًال عن األنثروبولوجيين 
على القول بأن لدى شعب وقد أصر إيفانز بريتشارد ) ٢٥٦().١٩٧٠العقالنية، الصادر عام 

. األزاندى نموذجين متميزين لفهم العالم، أحدهما أسطورى، واآلخر دنيوى أو إمبيريقى
حيث تستدعى الشعوذة لتفسير لماذا : ويستدعى آل منهما عند مستويات مختلفة من التفسير

التى يعتقد  تحدث المآسى للناس، أما آيفية حدوث الوقائع ذاتها فتفسر بطريقة واقعية مثل تلك
واألزاندى فى رأى إيفانز بريتشارد منطقيون ولكنهم . األوروبيون بأنها صادقة إمبيريقيا

وعلى خالف وجهة النظر هذه، يذهب أصحاب النزعة النسبية مثل بيتر وينش . مخطئون



 

  

إلى أن آل مجتمع يصوغ  )٢٥٧()١٩٥٨فى مؤلفه فكرة العلوم االجتماعية، الصادر عام (
ولذلك، فإنه . ة عن الواقع والرشد، وأن آافة هذه الصياغات صادقة بذات القدرفكرته الخاص

ينبغى على األنثروبولوجيين، أال يصدروا أحكامًا على المعتقدات الغربية مثل الشعوذة 
وقد ناقش ماآس  مارويك آثيرًا من هذه القضايا وآذلك . استنادًا إلى رؤية العلم الغربى

إلى أى مدى تعتبر الدائرة السحرية "لتلك القضايا فى مقاله المعنون الدالالت السوسيولوجية 
: انظر أيضًا )٢٥٨(.١٩٧٣واقعية فى الفكر اإلفريقى والغربى، المنشور فى مجلة إفريقيا، عام 

  .النسبية الثقافية

 Sorcery      ) الضار(السحر 

  .السحر، والشعوذة: انظر

 Dependent Population  السكان المعالون

  .ديموجرافيا: ظر مادةان

 Suburbanizationسكنى الضواحى

تعنى سكنى الضواحى عملية توسع المدن أفقيا، عن طريق هجرة السكان واألنشطة 
وال . االقتصادية لمنطقة قلب المدينة المكتظة والخروج إلى المناطق المجاورة األقل آثافة

وساعدت عليها، مثل  شك أن هناك بعض التطورات التى شجعت عملية سكنى الضواحى
تطور تكنولوجيا النقل والمواصالت، آالسكك الحديدية وتطور أساليب إنشاء الطرق 

  .وتحسين نوعيتها

إذ يذهب علماء . ويمكن القول أن هناك تفسيرات متضاربة بعض الشئ لهذه العملية
، األمر االقتصاد والجغرافيا إلى التأآيد على أهمية المنافسة فى سوق العقارات الحضرية

الذى يدفع األنشطة التى لم تعد تستطيع تحمل نفقات البقاء فى وسط المدينة إلى الخروج من 
آما يؤآدون  على أهمية تطورات السوق التى تجعل الشرآات والمؤسسات تسعى . المدينة

أما الدراسات السوسيولوجية فقد أوضحت آيف أن . إلى تفضيل االستقرار فى الضواحى
وقد تطرق . ون إلى اإلقامة فى الضواحى من أجل تحسين نوعية حياتهماألفراد يميل

والشك . المارآسيون وغيرهم إلى دراسة الصالت بين سكنى الضواحى وتراآم رأس المال
أن آل وصف من تلك األوصاف قد أسهم فى فهم هذه الظاهرة االجتماعية والجغرافية 

نظرية المناطق المتحدة المرآز، نمط الحياة االستهالك الجمعى، : انظر آذلك مواد . المرآبة
  . فى الضواحى، علم االجتماع الحضرى



 

  

 Genealogy  )علم األنساب(سلسلة نسب 

وسيلة هامة فى نظرية القرابة وجزء حيوى من التنظيم السياسى فى المجتمعات 
قية الحقيالقرابية وسلسلة النسب هى وسيلة للتعرف على الروابط . المؤسسة على القرابة

  .وآذلك المتخيلة أو الوهمية عبر األجيال، وداخل آل جيل على حدة

 Authority      السلطة

  .، السيطرة، الشرعية، القوة)السلطة الملهمة(الكاريزما : انظر

 Welfare Goodsسلع الرفاهية     

  .سلعة عامة: انظر

 Collective Goodسلعة جماعية    

  .المادة التالية: انظر 

 Public Good Collective Good و جماعيةسلعة عامة أ

عرف بول سامولسون السلعة العامة فى بادئ األمر بأنها تلك السلع التى ال يتداخل 
: وذلك فى مقاله(لنفس السلعة " ص"لها مع استهالك الشخص " س"فيها استهالك الشخص 

. )٢٥٩()١٩٥٤ام مجلة االقتصاد واإلحصاء، ع: ، المنشور فى "حقيقة نظرية اإلنفاق العام"
مقدمة لعلم : وذلك فى آتابه(أما عزرا ميشان فيفضل وصف تلك السلع بأنها سلع جماعية 

  .)٢٦٠()١٩٨١االقتصاد المعيارى، الصادر عام 

اليمكن  السوقويشير آال المصطلحين إلى خدمات يتم اإلنفاق عليها جماعيا، إما ألن 
. اإلنفاق عليها من الموازنة العامة -مختارة  -أن يوفرها أو أن بعض الحكومات تقرر 

وبعض تلك السلع والخدمات اليمكن تسعيرها بدقة، ومن ثم ال يستطيع القطاع الصناعى 
إلى تلك الخدمات التى " استحالة االستبعاد"ويشير تعبير . الخاص توفيرها بربحية معقولة

ل هذا االنتفاع، اليمكن حرمان أى شخص من االنتفاع بها، حتى ولو رفض أن يدفع مقاب
فيعنى أن الناس ال يستطيعون االمتناع عن " استحالة الرفض"أما تعبير . إنارة الشارع: مثل

التى توفرها لهم الحروب " الحماية"استهالك تلك السلعة، حتى ولو أرادوا ذلك، مثل خدمة 
 عدم التنافس فى"ويعنى تعبير . والدفاع القومى، حتى لدعاة السالم وأعداء الحرب

أن الخدمة التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى اآلخرين دون تكلفة إضافية، آما نجد " االستهالك
على سبيل المثال فى محطات اإلذاعة، حيث ال يؤثر عدد المستمعين على تكلفة عملية النقل 



 

  

وغالبا ما يوسع نطاق الحجج الداعية إلى توفير السلع الجماعية بحيث تمتد لتشمل . اإلذاعى
خدمات أخرى، آالتعليم مثال، الذى يستفيد منه األفراد، آما يفيد االقتصاد والمجتمع  توفير

  . برمته بنفس الدرجة

 -ونجد فى المجتمعات ذات الموارد الطبيعية غير العادية التى تديرها الدولة لحسابها 
ت العامة أن السلع العامة يتم تمويلها من عوائد المشروعا -آالدول البترولية الغنية مثال 

أما فى الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم تمويل السلع العامة من . واإليرادات البترولية
الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مع احتمال وجود نوع من الجدل حول توزيع عبء 
تمويل تلك السلع تبعا لمستوى االستخدام أو االستفادة من آل سلعة، أو الجدل حول تحديد 

السلع العامة التى يجب تمويلها وتوفيرها آسلع عامة، وتلك التى يتعين تقديمها مقابل أنواع 
ومن الخدمات التى غالبا ما تعد سلعا عامة، وإن لم تكن آذلك . رسوم وعرضها فى السوق

الدفاع الوطنى، واألمن العام، والتعليم، : تماما فى آل األحوال، نذآر على سبيل المثال 
ة، وخدمات اإلطفاء وخدمات الطوارئ األخرى، وشبكات االتصاالت والخدمات الصحي

الالسلكية، وشبكات الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط الطيران، وخدمات النقل، والحفاظ 
على اآلثار الوطنية وصيانتها، وتوفير مياه الشرب، ومرافق اإلذاعة المسموعة والمرئية 

مزايا االقتصاد : الملكية العامة لمثل تلك الخدماتوتشمل الحجج التى تساق لتبرير . الوطنية
، والمصلحة )الذى تزداد فيه الربحية مع ضخامة الكميات المستخدمة أو المباعة(الكبير 

الوطنية، وقضية مشارآة العمال فى المشروعات، والمزايا االجتماعية غير المباشرة 
أما . ها أصحاب القطاع الخاصالتى قد يتجاهل) االعتبارات الخارجية، غير االقتصادية(

 الحجج المضادة للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل نواحى القصور الناجمة عن انعدام
وزيادة الطلب على تلك الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقاضى ثمن لما يستهلك المنافسة، 

ير قيمة توفيرها والحقيقة أن هناك آثيرا من السلع العامة التى ال يمكن تقد. من تلك الخدمات
  .تحليل التكلفة والعائدبسهولة، مثال بأسلوب 

وقد تم توسيع مفهوم السلع العامة توسيعا آبيرا جدا منذ حدد سامولسون مفهومها، 
فهناك على سبيل المثال . وأصبح لدينا عددا من المحاوالت المتباينة لتنميط السلع العامة

فسلع الرفاهية هى تلك . امة عن سلع الرفاهيةبعض الكتاب الذين يفضلون تمييز السلع الع
. مجانا أو بسعر أقل من سعر التكلفة) الجمهور(السلع التى تقدمها مؤسسة عامة للمستهلكين 

المجتمع رفاهية ويكون توفير سلع الرفاهية وسيلة إلعادة توزيع السلع فى المجتمع لزيادة 
  .برمته



 

  

نظرية االعتبارات غير : فى آتابهما(وبالمثل يميز ريتشارد آورنز وتود ساندلر 
، الصادر عام )*(Club goodsاالقتصادية، والسلع العامة، وسلع المجموعات الخاصة 

والخاصة على أساس ما إذا آان يمكن استبعاد بعض يميز بين السلع العامة  )٢٦١()١٩٨٦
مكن استبعاد أوالي) أى يتم استبعاد أشخاص معينين من االنتفاع بتلك السلعة(المستهلكين 

حيث يكون هناك بعض األشخاص الذين اليمكن استبعادهم من االنتفاع (بعض المستهلكين 
، وآذلك على أساس ما إذا آان هناك تنافس أو ليس هناك تنافس فى استهالك تلك )بالسلعة

نيفا فإذا أجرينا تص). إذا آانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم أو غير قابلة للتقسيم(الخدمات 
التى (يصبح بوسعنا أن نميز بين السلع الخاصة الملكية، متقاطعا وفقا لهذين البعدين لحقوق 

تتسم بإمكانية استبعاد البعض من استهالآها أو االنتفاع بها، ووجود تنافس فى استهالآها، 
وبين السلع ) السوقعلى نحو ما يحدث بالنسبة ألغلب السلع االستهالآية المعروضة فى 

التى اليمكن استبعاد أحد من استهالآها أو االنتفاع بها، وعدم وجود تنافس فى (مة العا
سواء دفعوا مقابال لها أو لم  -مثال  -استهالآها، آخدمات الحماية التى تقدم لكافة األمريكيين 

، وتمييزها معا عن سلع المجموعات الخاصة ، أو )يدفعوا بواسطة األسلحة النووية األمريكية
يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى محدود، حيث يتم استبعاد البعض من استخدامها التى 

على نحو ما نجد فى ناد خاص (، وتتسم بعدم وجود تنافس على استهالآها )ومبدئيا(جزئيا 
لرياضة الجولف، حيث يستخدم معيار االستبعاد آوسيلة لوضع الحدود فقط، ولكن ما أن 

أى (دى، حتى تصبح موارده بالنسبة للعضو سلعة عامة خالصة ينضم العضو إلى ذلك النا
ويستثنى من ذلك الحاالت التى تتجاوز فيها العضوية اإلمكانيات ). بالمعنى الكامل للكلمة

إما إلى تدهور الخدمة المقدمة، أو التنافس من  التزاحمالفعلية لمرافق النادى، حيث يؤدى 
، أو السلع الخاصة Positional Goodsالتميز وهناك أخيرا سلع ). أجل الحصول عليها

بشكل محدود، حيث يوجد تنافس فى الحصول على خدمات ذلك المرفق أو تلك السلعة، إذ أن 
على نحو ما نجد بالنسبة لبعض . مستبعدين من االنتفاع  -جزئيا على األقل  -األفراد ليسوا 

ثناء استهالآها بعض الظروف التى السلع التى تكون خاصة تماما فى بادئ األمر، ثم تطرأ أ
حتى  -بين مستهلكيها  -تغير طبيعة السلعة، إذ تؤدى عوامل التباهى باستخدام تلك السلعة 

بأولئك الذين لم يكونوا ينوون االنتفاع بها إلى الحرص على المشارآة فى مزاياها أو 

                                           
للمشارآين فيها، مثل نادى ) أوالنوادى(آتلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (*) 

، أو الكتاب، الذى يعطى العضو المشارك فيه حق الحصول على آتب تلك المؤسسة بخصم خاص
نادى السيارات، الذى يقدم للمشارآين فيه من أصحاب السيارات، خدمات صيانة، وإسعاف السيارة، 

 )المحرر(الخ .....وقطرها إلى مكان اإلصالح، وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات 



 

  

  .نفاقمضارها، وذلك عن طريق االستهالك المظهرى أو اإلسراف المظهرى فى اال

وقد أدت محاوالت التمييز تلك إلى التأثير بقوة على النظرية االقتصادية، وأصبحت 
وإن آان ، )رشد: انظر مادة( الفعل الرشيدونظريات  لنظرية اللعبذات أهمية مرآزية 

العمل الجمعى بالنسبة لنظريات (علماء االجتماع عموما أبطأ فى تبين أهمية تلك المحاوالت 
  ).االنتهازى(عناصر خارجية، المنتفع دون حق : أيضاانظر ). مثال

 Deviance careerسلك االنحراف 

  المادة التالية: انظر

 Career       سلك مهنى، مهنة

المهنية التى يمر بها األفراد خالل مسار حياتهم العملية، ينطوى لألدوار تتابع منتظم 
ال يستبعد الحراك المهنى  على تعاظم الهيبة والمكافآت األخرى، على الرغم من أنه

  .والوظيفى إلى أدنى

وقد بزغ مصطلح السلك المهنى أو المهنة إلى الوجود فى حقل علم االجتماع فى 
التى أجراها بعض علماء االجتماع مثل أزوالد هال؛ وإيفريت هيوز فى  المهندراسات 

التفاعلية مدرسة جامعة شيكاغو فى األربعينيات، ولكنه تعرض لمزيد من التدقيق فى إطار 
وطبق فى مجاالت خارج نطاق المهن، موحيا بأن هناك على سبيل المثال سلك الرمزية، 

الصادر " (غرباء"وهكذا طبق هوارد بيكر فى آتابه . مهنى أو مسارات حياتية لالنحراف
المفهوم على المراحل التى يمر بها مدمن الماريجوانا، حيث وجد أن  )٢٦٢(؛)١٩٦٣عام 

تعلم أسلوب التدخين، ثم يتعلم آيفية التعرف على آثاره، وأخيرًا يتعلم آيف يستمتع المدخن ي
الصادر عام " المصحات العقلية"فى آتابه جوفمان وبالمثل ناقش إرفنج . بالخبرة
ما قبل المرض، : ؛ الحياة المعنوية للمريض العقلى فى ضوء ثالث مراحل)٢٦٣(١٩٦١

د اهتم عمل جوفمان بقدر أآبر بالتحوالت التى تطرأ ومع ذلك فق. المرض، ما بعد المرض
 -على سبيل المثال  -آيف يتم : لإلحساس بالخبرة الذاتية للمرضى الذاتعلى تصور 

" دائرة المسئولين عن عالجهم"عندما بدأ اآلخرون  بهويتهم، تجريدهم من إحساسهم السابق 
لها إلى مستشفى فى وصمهم بالجنون؛ وآيف أضحت هذه الذات ضحية لحظة وصو

من أجل بناء تصور جديد لذواتهم ) نفسيًا(األمراض العقلية، وآيف تم شحن هؤالء المرض 
وتعد هاتان الدراستان فى ذات الوقت من المؤلفات الكالسيكية فى ميدان . وهوياتهم الجديدة
  .نظرية الوصم



 

  

رة أو وتهدف دراسات السلك المهنى، أو المهنة إلى الكشف عن الحوادث المتكر
العارضة وآذلك المشكالت التى تنتظر شخصا ما يصر على االستمرار فى ذات المسار من 

ويمكن التمييز بين المسار الموضوعى للسلك المهنى الذى يمكن فيه التنبؤ بالمشكالت . الفعل
على سبيل (المتكررة للتكيف التى تواجه شخصا ما فى مسار بعينه من مسارات التغير 

احل التى تنطوى عليها عملية أن يصبح المرء طالبًا، أو طبيبًا أو عضوًا فى المثال، المر
هذا من ناحية، وهناك من ناحية أخرى السلك المهنى الذاتى، أو األفعال ). مذهب دينى

وقد أوضح جوفمان هذا التمايز أو . التفسيرية التى يأتيها الناس أثناء مرورهم بتغيرات بعينها
مشار إليه آنفًا، حيث أصر على أن قيمة مفهوم السلك المهنى تكمن فى التعارض فى آتابه ال

آونه ذى جانبين، حيث يرتبط أحد هذين الجانبين باألمور الذاتية اللصيقة بالفرد والتى 
يتمسك  بها أشد التمسك، مثل تصور الذات والشعور بالهوية؛ والجانب اآلخر المتعلق 

وأسلوب الحياة، والذى يعد جزءا من المؤسسة  بالمنصب الرسمى والعالقات القانونية
  .النظامية المتاحة لكافة الناس

  Occupational Gareerالسلك المهنى

  .المادة السابقة: انظر

 Moral Career السلك المهنى األخالقى

  .السلك المهنى: انظر

 Behaviour         السلوك

  .السلوآية، السلوآية االجتماعية: انظر

 Voting Behaviour  بىالسلوك االنتخا

الشكل الرئيسى للمشارآة السياسية فى ) ترشيحا وتصويتا(تمثل عملية االنتخابات 
علم المجتمعات الديموقراطية الليبرالية، ومن ثم تعد دراسة السلوك االنتخابى أحد فروع 

ويرآز تحليل أنماط التصويت على دراسة . التى بلغت مبلغا فائقا من التخصص السياسة
وامل التى تجعل الناس ينتخبون على النحو الذى ينتخبون به، والتى تقودهم إلى القرارات الع

ويميل علماء االجتماع إلى االهتمام بالعوامل االقتصادية االجتماعية المسئولة . التى يتخذونها
والمهنة، واالنتماء  عن دعم األحزاب السياسية، ومالحظة الصالت والروابط بين الطبقة،

بينما يرآز علماء السياسة على دراسة تأثير العوامل . لى، والنوع، والعمر، والتصويتالسال



 

  

طبيعة القضايا المثارة على الساحة : السياسية التى تؤثر على السلوك االنتخابى مثل 
ومع ذلك . السياسية، والبرامج السياسية، والحمالت االنتخابية، وشعبية القادة الحزبيين

يتفقان فى دراسة أغلب  -علم االجتماع وعلم السياسة  -العلمين فالمالحظ أن آال 
انظر مؤلف هاروب (الموضوعات، بل إن توجهاتهما التحليلية تزداد تداخال والتحاما 

  )٢٦٤().١٩٨٧دراسة مقارنة، الصادر عام : وميللر، االنتخابات والناخبون

دا من االتجاهات ويمكن أن نتبين فى التراث العلمى المنشور حول الموضوع عد
التى ) أو السوسيولوجية(فهناك أوال االتجاهات البنائية . المختلفة فى تفسير السلوك االنتخابى

ترآز  على تأمل العالقة بين البناء الفردى والبناء االجتماعى، وتضع الصوت االنتخابى فى 
آالطبقة  سياقه االجتماعى، وتحاول أن تكشف عن تأثير بعض المتغيرات على التصويت،

 -بعد ذلك  -ثم هناك . االجتماعية، واللغة، والقومية، والدين، والفروق الريفية الحضرية
التى تربط أنماط التصويت ببعض السمات ) أو اإلحصائية اإلجمالية(االتجاهات اإليكولوجية 

). ذلك الحى، أو الدائرة االنتخابية، أو الدولة أو غير(األساسية المميزة للمنطقة الجغرافية 
االتجاهات المنتمية إلى علم النفس االجتماعى التى تربط االختيارات  -ثالثا  -آما نجد 

االنتخابية بالميول أو االتجاهات النفسية للناخب، مثل االنتماء الحزبى للناخب، واتجاهاته من 
يد اتجاهات االختيار العقلى الرش -أخيرا  -ثم هناك . المرشحين، وما إلى ذلك من جوانب

التى تحاول تفسير السلوك االنتخابى آمحصلة لمجموعة من حسابات الربح والخسارة التى 
يقوم بها الفرد بشكل نفعى، وهى الحسابات التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات انتخابية 
معينة من واقع القضايا المطروحة والسياسات التى تؤمن بها األحزاب المختلفة أو 

ويالحظ أن آال من هذه االتجاهات العامة يميل إلى االرتباط بأساليب . نالمرشحون المختلفو
  .بحثية معينة، آما يتبنى آل منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك السياسى

وتشهد بريطانيا منذ فترة طويلة جدال متصال حول ما إذا آان تأثير الطبقة االجتماعية 
، )ظرية المعروفة باسم نظرية الالانحياز الطبقىوهى الن(على السلوك االنتخابى قد تراجع 

حزب المحافظين (وحول مدى ارتباط هذه العملية بشحوب الوالء للحزبين الرئيسيين هناك 
، وهما الحزبان اللذان ظال مسيطرين على النظام السياسى منذ الحرب )وحزب العمال
ويذهب دعاة هذه ). ياز الحزبىوهى القضية المعروفة باسم نظرية الال انح(العالمية الثانية 

مؤلف سارلفين وآرو، حقبة الال انحياز، الصادر  -على سبيل المثال -انظر منهم (اآلراء 
حيث يصوت مجموع الناخبين (إلى أن آال من التصويت الطبقى المطلق  )٢٦٥()١٩٨٣عام 

تع آال أى تم(والتصويت الطبقى النسبى ") فى العادة"للحزب الذى ينتمون إليه طبقيا 



 

  

، هذان النمطان من التصويت ظال يتراجعان )الحزبين بقوة نسبية لدى الطبقات المختلفة
باستمرار منذ أواخر الستينيات وحتى اآلن، وأن هذا التراجع يرتبط بانخفاض نصيب آل من 

ويرجع مؤيدو هذه اآلراء هذا الال انحياز إلى . حزب المحافظين وحزب العمال من األصوات
التغيرات التى طرأت على البناء المهنى، : لتغيرات االجتماعية األساسية مثلعدد من ا

وتراجع حجم الطبقة العاملة اليدوية، والحراك االجتماعى، ونمو أعداد األسر المكونة من 
وهى جميعا تغيرات يعتقد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك . انتماءات طبقية مختلفة

وآان من نتائج التشرذم الطبقى أن أصبحت القضايا . قةاالقتصادى االجتماعى للطب
المطروحة فى الحملة االنتخابية أآثر أهمية فى التأثير على االختيارات االنتخابية، وتجعل 
الناخبين يحكمون على األحزاب السياسية بوصفها تضم أفرادًا لهم أهمية فى نظرهم، وليس 

  .على أساس آونها آيانات جماعية أو طبقية

إلى أن تزايد  قطاعات أو أقسام االستهالكفى نفس االتجاه يذهب دعاة نظرية و
عمليات التشرذم والتفتت قد أدت إلى تقليل التميز السياسى للطبقات االجتماعية، وأنه نتيجة 
الزدياد أهمية االستهالك أن أصبحت الفروق بين أولئك المعتمدين على استهالك السلع 

من تلك السلع والخدمات العامة اإلسكان، والمواصالت، (اصة والخدمات العامة ال الخ
. ، أصبحت تلك الفروق هى مصدر وأساس االنحيازات السياسية الجديدة)والتعليم، والصحة

فقد حلت تلك الفروق القطاعية محل الفروق الطبقية، بوصفها أبرز األقسام البنائية 
ين األحزاب السياسية ومن وجهة السلوك وأوضحها، من وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق ب

ومن شأن االستهالك الخاص للسلع والخدمات أن يزيد الميل إلى التصويت لصالح . االنتخابى
حزب المحافظين، فى حين يتجه المعتمدون على السلع والخدمات العامة إلى التصويت 

شأنها شأن  -تؤآد وهكذا نجد أن نظرية قطاعات أو أقسام االستهالك . لصالح حزب العمال
على تنامى أهمية دور وسائل االتصال الجماهيرى فى  -نظرية االنحياز الطبقى والحزبى 

تشكيل الميول الفردية، آما ترآز بشكل خاص على اآلثار الضارة لتلك التغيرات على دعم 
  .الطبقة العاملة لحزب العمال

ر السياسى، الصادر عام مثل هيث وزمالؤه، فهم التغي(وإن آان معارضو هذا الرأى 
يذهبون إلى أن الالانحياز الطبقى ليس سوى نتيجة من نتائج الال انحياز ) ٢٦٦()١٩٩١

وعلى حين تراجعت المستويات المطلقة للتصويت الطبقى، اتضحت . الحزبى، وليس سببا له
فى التصويت الطبقى، وهى المظاهر  -الذى ليس له اتجاه واضح  -بعض مظاهر التذبذب 

والواقع فعال أن الطبقة . تى توحى بأن الطبقات االجتماعية ما زالت تحتفظ بتميزها السياسىال



 

  

مازالت تمثل عامل التأثير الرئيسى على السلوك االنتخابى، آما أن قطاعات االستهالك مثل 
ليست سوى مجرد ظواهر مالزمة للطبقة، وليست ) التى ليست جديدة تماما(ملكية المسكن 

وقد اعتمد هيث وزمالؤه على . مستقلة ذات شأن فى التأثير على السلوك االنتخابىلها أهمية 
فى تحليل العالقة بين البناء االجتماعى، واألداء الحزبى، " تفاعلية"ما أسموه رؤية 

فى االنتخابات ) فى ذلك الوقت(والتصويت، اعتمدوا عليها فى القول بأن فشل حزب العمال 
أى أنها ليست (يجة عدة أنواع من الفشل السياسى على الجانب اآلخر يعد فى المقام األول نت

، خاصة اإلخفاقات السياسية للحكومات العمالية خالل الفترة )نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية
الذين ) الحزب الليبرالى(، وتزايد أعداد مرشحى الحزب الثالث ١٩٧٠حتى  ١٩٦٤من 

ى يقيمون فيها، وإخفاق حزب العمال فى ابتداع سياسة يترشحون فى دوائر الطبقة العاملة الت
. اقتصادية تتسم بالمصداقية، والتفكك الداخلى الذى عانى منه حزب العمال طوال الثمانينيات

ويمكن القول أن األصول الطبقية واالتجاهات الطبقية مازالت تؤثر على االختيارات 
لم يحالفها  -حزب العمال على سبيل المثال آ -االنتخابية للناس، برغم أن المنظمات الطبقية 

  .النجاح فى آل األحوال فى تعبئة مواردها وإمكانياتها فى الميدان السياسى

إلى حقل  -فى السنوات األخيرة  -ويالحظ أن دراسات السلوك االنتخابى قد تحولت 
ضخمة ألغام منهجى، حيث أن عمليات تطوير وتحديث أساليب تحليل مجموعات البيانات ال

فيما يتصل . قد أشعلت الجدل الدائر بين مختلف نظريات ونماذج السلوك االنتخابى
بالمناقشات الدائرة فى الواليات المتحدة انظر مؤلف ريتشارد نيمى وهيربرت وايزبرج، 

  )٢٦٧(.١٩٩٣الجدل حول السلوك االنتخابى، الصادر عام 

 Collective Behaviour سلوك جمعى

ى الذى يمكن أن يشتمل على مجاالت شديدة التنوع من الدراسة التى ذلك الميدان البحث
فمن . تتناول طرق  ظهور أنواع السلوك الجمعى آاستجابة للظروف أو المواقف اإلشكالية

ناحية تمثل الحرآات االجتماعية المنظمة والمنسقة موضوعًا للدراسة فى ميدان السلوك 
حاالت االنفجار الجماهيرى التلقائى فى أنماط على الناحية األخرى تعد دراسة . الجمعى

وذلك على نحو ما يتجلى فى حوادث . سلوآية مشترآة موضوع الدراسة فى هذا الميدان
وبين هذين النمطين من السلوك تأتى موضوعات االستجابات تجاه . الهستيريا الجماهيرية

وحاالت الجنون، الكوارث الطبيعية، وحوادث الشغب، واإلعدام دون محاآمة عادلة، 
والبدع، والموضات، واإلشاعات، واالزدهار الحاد السريع، وحاالت الهلع والذعر، وحتى 

وقد تناولت هذه الموسوعة آثيرًا من هذه الظواهر فى مواد . أو الثوراتالعصيان، حاالت 



 

  

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن مصطلح السلوك الجمعى بما يغطيه من . مستقلة لكل منها
  .آبيرة يكاد يغطى علم االجتماع بأآمله مساحة

حيث يذهب . وربما ترجع الصياغات المبكرة للسلوك الجمعى إلى علم نفس الحشد
، إلى أن )٢٦٨(١٨٩٥دراسة للعقل الشعبى، الصادر عام : جوستاف لوبون فى آتابه، الحشد

لقانون الوحدة ألنه يشكل آائنًا وحيدًا فريدًا، ويخضع "الحشد يمثل واقعًا من نوع خاص، 
ويذهب لوبون إلى أن آل االستجابات الفردية تذوب داخل الحشود، وبالتالى ". العقلية للحشود

فإن ظهور العقل الجمعى يجعل الناس تشعر وتفكر، وتتصرف بطريقة مختلفة تمامًا عن 
فالحشود تظهر عندما تسود حالة . الطريقة التى آان سيتصرف بها آل منهم لوآان بمفرده

، والتى تنخفض معها المسئولية الشخصية، )المجهولية(التخلص من الهوية الفردية  من
من خالل القابلية لالستهواء  -وتنتقل األفكار بسرعة بين الجماعة عن طريق العدوى، وتبرز 

  .الجوانب الالواعية من الشخصية -

أمثالها والحشود والشغب، ونالحظ أن العديد من الدراسات التى تمت بعد ذلك عن 
لم  -بما فى ذلك إسهامات جبرائيل تارد، وسيجموند فرويد  -من االضطرابات الجماعية 

انطلق فرويد من وصف لوبون . تضف سوى القليل لما طوره لوبون فى مقولته عن العدوى
لعقلية الحشد، فى تحديد خصائص الحشد بأنه مندفع، ومتهور، ومتقلب، وسريع االستثارة، 

الترآيز، أو على مواجهة النقد، وعاجز عن المثابرة، وتحكمه مشاعر وغير قادر على 
ويفسر . السلطة الكلية المطلقة، وتضخم المشاعر، والصيغ أو الوصفات السحرية، واألوهام

فرويد أسباب المشارآة فى الجماعة من خالل نظريات التحليل النفسى لعالقات الغريزة 
الطبيعة الجبرية الغريبة لتكون "ويذآر فرويد أن . ةوالموضوع داخل الفرد والجماعة األولي

جماعة الحشد والمتمثلة فى قدرتها على التأثير على أفرادها يمكن تتبعها إلى حقيقة انتماء 
فقائد الجماعة هو األب المهاب، وترغب الجماعة فى أن تخضع . أفرادها لجماعة أولية معينة

واألب بمثابة . ع للسلطة وشوق شديد للطاعةلحكم قوة مطلقة، وتسودها رغبة قوية للخضو
نقًال " (الذى يسيطر على األنا بدًال من المثل األعلى لألنا) أو مثلها األعلى(أنموذج الجماعة 

ويرى فرويد أن هذه السمات فضًال عن حالة فقدان ). الجماعة وتحليل األنا: عن آتابه
يتوافق مع حالة االرتداد للنشاط "الوعى، وسيطرة العواطف على العقل واندفاع الحشود 

  ".العقلى البدائى

يطرح نيل سميلسر رؤية سوسيولوجية للسلوك الجمعى تتمثل فى مقولة القيمة 
ويذآر سميلسر . )٢٦٩(١٩٦٣المضافة، وذلك فى آتابه نظرية السلوك الجمعى، الصادر عام 



 

  

على األحداث، وتتمثل  أن هناك محددات للسلوك الجمعى تتشكل من خاللها النتائج المترتبة
ظروف التسامح التى يصبح السلوك فى ظلها أمرًا (التحفيز البنائى : تلك المحددات فى 

مثل (، ونمو وانتشار رأى عام )االقتصادىالحرمان مثل (، والضغط البنائى )مشروعًا
، )الشياطين الشعبية: انظر مادة  -الهستريا الجماهيرية أو الوهم، أو خلق الشر الشعبى 

مثل حوادث االقتتال فى موقف عنصرى متفجر، (والعوامل المهيجة، والتهور واالندفاع 
من خالل قيادة (، وتعبئة المشارآين للعمل )والتى تدعم معتقدات عامة منتشرة من قبل

جماهيرية لالشتراك فى حرآة اجتماعية، أو حادث درامى بعينه، مثل سريان إشاعة عن بيع 
التى (، وتأثير عملية الضبط االجتماعى )ألسهم فى إحدى الشرآاتمذعور ألحد المالك ل

وفى رأى ). تشير للقوة المضادة التى يستخدمها المجتمع الكبير لمنع وإعاقة المحددات السابقة
بمجرد أن يقع فعل السلوك الجمعى، فإن "سميلسر أن آخر تلك القائمة هو أآثرها أهمية، ألنه 

  ". ضوء مؤسسات الضبط االجتماعى استمراريته وشدته تتحدد فى

وفى رأى سميلسر أن المحدد السادس يعزو نفس األهمية التى يحظى بها الضبط 
ويهتم تراث االتجاه التفاعلى ). الوصموخاصة نظرية (االجتماعى إلى نظريات االنحراف 

ماذج عمومًا بالتنميط االجتماعى اهتمامًا خاصًا، وبالطريقة التى يمكن من خاللها خلق ن
انظر على سبيل المثال مؤلف تيرنر وآيليان، السلوك (وانتشارها فى المجتمع األآبر الدور، 

آما يتناول هذا الكتاب أيضًا بعض األعمال . )٢٧٠()١٩٥٧الجمعى، الصادر عام 
وحديثًا، تأثرت دراسة الظروف التى تظهر . السوسيولوجية المبكرة حول البدع والموضات

أآبر التأثر بنظرية االختيار الرشيد، ) مثل االضرابات(الجمعية المنظمة  فى سياقها األفعال
منطق السلوك الجمعى، : تأثرًا بالتحليل الكالسيكى الذى طرحه مانكور أولسون فى آتابه

  .نظرية التبادل، وثقافة فرعية: انظر أيضًا. )٢٧١(١٩٦٥الصادر عام 

 Political Behaviour السلوك السياسى

فى العملية ) الفردى أو الجماعى(طلح إلى شكل من أشكال االنخراط يشير المص
ويستوعب . السياسية، أو أى نشاط يمكن أن تترتب عليه آثار معينة فى مجال الحكم والسياسة

آالتصويت فى (مثل هذا التعريف الواسع آال من األشكال الشرعية للمشارآة السياسية 
جماعات المصالح، أو المشارآة اإليجابية فى  -تخابى السلوك االن: انظر مادة -االنتخابات 

التى تشمل (وآذلك األنشطة السياسية  غير الشرعية  )الحرآات االجتماعيةأو المشارآة فى 
وعلى حين ). تمرد: راجع مادة -واإلرهاب، والثورات ، )السياسى(االنقالب  -مثال  -

 -فى إطار النظام السياسى القائم تستهدف المشارآة الرسمية احتواء الصراع االجتماعى 



 

  

نجد أن المعارضة التى ال تجد لها  -بحيث يظل النظام السياسى محافظا على استقراره 
قنوات طبيعية فى األبنية السياسية القائمة، ال تتجه فقط إلى محاولة تغيير السياسة المعمول 

السياسى دراسة ظواهر  آذلك يشمل السلوك. بها، وإنما تتحدى آذلك النظام السياسى نفسه
السياسة واالتجاهات  اإليديولوجيات، والقيم، عدم ممارسة النشاط والالمباالة، وتحليل 

  .بوصفها تمثل أساس المشارآة فى المجال السياسى

  السلوك غير الممتثل، عدم االمتثال

Non - Conforming Behaviour, Non - Conformism 

  .سلوك منحرف أوجانح: انظر

 Aberrant Behaviour  )أو جانح(نحرف سلوك م

ويعنى استخدام المصطلح فى علم . سلوك شاذ منحرف عما يعتبر سلوآا سويا
االجتماع أن السلوك محل البحث يتم بصورة سرية، مدفوعا بتحقيق مصالح شخصية، آما 

 ويمكن مقارنة ذلك. هى الحال على سبيل المثال فى بعض الممارسات الجنسية غير الطبيعية
االجتماعية بهدف المعايير بالسلوك غير الممتثل، الذى يشير عادة إلى االعتداء علنا على 

ومن هنا فإن المتمردين السياسيين أو الدينيين يعلنون سلوآهم . إحداث تغيرات اجتماعية
ولقد ناقش روبرت ميرتون اآلثار المترتبة على . المنحرف على أآبر عدد ممكن من الناس

المشكالت : "بصورة تفصيلية فى مقالته المعنونةاالنحراف على نظريات هذه التفرقة 
، المنشورة فى عمله المحرر باالشتراك مع روبرت "االجتماعية والنظرية السوسيولوجية

  )٢٧٢(.المشكالت االجتماعية المعاصرة: وعنوانه ١٩٧١نيسبت عام 

 Health - Related Behaviour  السلوك المؤثر على الصحة

  .علم اجتماع الصحة والمرض: انظر

 Behaviourism   السلوآية    

  .النزعة السلوآية: انظر

 Trait             سمة

  .الشخصية: انظر

 Central Organizing Trait  السمة التنظيمية األساسية



 

  

. ص آخرأى صفة ذات تأثير قوى على الطريقة التى يحكم بها شخص ما على شخ
وهكذا، على سبيل المثال، فإن تقويم شخص ما آلخر قد يتاثر بشدة بواقع أن هذا اآلخر ينتمى 

  . بذاتهامهنة معينة أو أنه يمارس  )ساللية(جماعة إثنية إلى 

  )١٩١٠حتى عام  ١٨٤٠عاش من عام (سمنر، ويليام جراهام 

Sumner, William Graham 

 الداروينية أمريكا، ومن أبرز الداعين إلى النزعة من رواد علم االجتماع األوائل فى 
إلى أن الحياة   -سبنسر متأثرا فى ذلك بمؤلفات هربرت  -وقد ذهب . االجتماعية الحرة

، يعمل أهمها )حتمية آتلك التى يخضع لها العالم الطبيعى(االجتماعية تخضع لقوانين طبيعية 
وقد سلم سمنر بأن ). أآثرها آدا واقتصاداأى (على إذآاء الصراع التطورى والبقاء لألصلح 

، ولكنه )عن طريق برامج الرفاهية مثال(المجتمعات يمكن أن تعمل على بقاء األضعف 
وقد اجتذبت تلك األفكار حشدا . اعتبر ذلك من العوامل التى تؤدى إلى االنهيار االجتماعى

وذهب سمنر فى . تصاديةالحتمية االقمن االنتقادات التى توجه إلى األنواع األخرى من 
) النسبية: انظر(إلى أن االتجاه النسبى  )٢٧٣()١٩٠٦الصادر عام ( )*(آتابه العادات الشعبية

 عاداتها الشعبية، وسننها األخالقية، ونظمهااألخالقى الذى يرى أن لكل جماعة إنسانية 
لة والخطأ أنسب تمثل من خالل أساليب المحاو -أى العادات االجتماعية بأنواعها  -الخاصة 

ومن الواضح أن آتاب سمنر . حل مالئم للظروف الخاصة التى تسود المجتمع فى فترة معينة
لم يتطرق للحديث عن التناقض الذى يحتمل أن يثور بين هذه الحجة، واإليمان بالتفوق 

آذلك يرجع إلى سمنر الفضل فى . االقتصاد الحرالشامل للعادات الشعبية الذى يحبذ سياسة 
الجماعة الخارجية، الجماعة الداخلية، و: ك بعض المصطلحات الواسعة االنتشار، مثلص

وقد انتخب سمنر خالل العامين األخيرين من حياته رئيسا لالتحاد . والتمرآز حول الساللة
  .األمريكى لعلم االجتماع

 .Small, Albion W     )  ١٩٢٦حتى  ١٨٥٤عاش من (سمول، ألبيون 

كى ال يعرف باسهاماته العلمية فى علم االجتماع بقدر ما يعرف عالم اجتماع أمري
، )١٨٩٢فى عام (بدوره فى تأسيس النموذج األولى لقسم علم االجتماع فى جامعة شيكاغو 

                                           
احمد أبو زيد : انظر(قدم احمد أبو زيد عرضا وتحليال ممتازا لهذا الكتاب فى دراسة مستقلة (*) 

األساليب : "بعنوان) ١٩٧٢وزمالؤه، دراسات فى الفولكلور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 
 )المحرر.  (١٣٧ - ٩٧، ص ص "دراسة تحليلية آلراء ويليام جريهام سمنر. الشعبية



 

  

إليه الفضل فى يرجع . تماع بالجامعات األمريكيةوالذى ظل لفترة طويلة أهم أقسام علم االج
. واألسهام بالنشر فيها بشكل متميز) ١٨٩٥فى عام (ع تأسيس المجلة األمريكية لعلم االجتما

وآدم سميث وعلم االجتماع  )٢٧٤(،١٩٠٧علم االجتماع العام، الصادر عام : من أبرز مؤلفاته
وآتاب معنى العلوم االجتماعية الصادر عام )٢٧٥(أيضا، ١٩٠٧الحديث، الذى صدر عام 

٢٧٦(.١٩١٠(  

 Smith, Adam     )١٧٩٠حتى  ١٧٢٣عاش من (سميث، آدم 

فيلسوف ومنظر اجتماعى اسكتلندى بارز، عمل أستاذا للمنطق، ثم أستاذا للفلسفة 
نظرية العواطف األخالقية، الذى نشر عام : ومن أهم مؤلفاته. األخالقية فى جامعة جالسجو

، ومقاالت )٢٧٨(١٧٧٦، ودراسة فى طبيعة وأسباب ثروة األمم، الذى صدر عام )٢٧٧(١٧٥٩
  )٢٧٩(.١٧٩٥عات الفلسفية، الصادر عام فى بعض الموضو

 )٢٨٠("ثروة األمم: "وقد اشتهر سميث آمفكر اقتصادى، على الرغم من أن مؤلفه 
إذ يحوى هذا العمل فلسفة . أآثر بكثير من مجرد دراسة لألمور والموضوعات االقتصادية

دلنا على ذلك اقتصادية ضيقة إلى الفعل االجتماعى، تماعية متكاملة، وليس مجرد نظرة اجت
لقد عملت التجارة والتصنيع تدريجيا على إدخال : "بعض الفقرات التى يحتويها، ويقول فيها

آما يرجع إليهما الفضل فى تحقيق الحرية واألمن لألفراد الذين . النظام وأسلوب الحكم الجيد
هم، وفى يعيشون داخل البلد، والذين آانوا يعيشون من قبل فى حالة حرب ال تهدأ مع جيران

  ".االعتماد على سادتهم اعتماد العبيد

) الذى سبق تحليلة لألسعار، والموارد، والتوزيع(لتقسيم العمل واهتم عرض سميث 
أن يوضح أنه بفضل تقسيم عملية العمل إلى أدوار تزداد تخصصا باضطراد يتحقق تقدم 

 )٢٨١("ثروة األمم"ابه وترجع  الفصول الثالثة األولى من آت. الصناعة وتحقق األمم الثروة
". ألن يقايض، ويتاجر، ويتبادل"أصول تقسيم العمل إلى النزعة الطبيعية لدى اإلنسان 

وتشرح آيف أن تلك العمليات محدودة بحدود السوق، آما يالحظ آثارها على تحقيق زيادة 
ى هذا ويوضح ف. هائلة فى اإلنتاج، آما فى المثل الشهير الذى يضرب بعملية إنتاج الدبوس

عشر المثل أن تقسيم عشرة عمال تلك العمليات إلى أجزائها األساسية التى تتكون من ثمانية 
دبوس فى اليوم الواحد، على حين أنه لو عمل آل  ٤٨٠٠٠جزءا، سوف يمكنهم من إنتاج 

منهم بمفرده مستقال عن اآلخرين، فلن يكون بمقدورهم أن ينتجوا سوى عدد ضئيل جدا من 
ويرى سميث أن تقسيم العمل قد عمل على زيادة اإلنتاج عن . فى اليوم الواحدهذه الكمية 

، الذى أصبح بمقدوره الترآيز على عدد أقل )اليدوية والعقلية(طريق زيادته لبراعة العامل 



 

  

من العمليات، وذلك بتوفير الوقت، وترآيز انتباه العامل على األعمال التى تزيد من إنتاجه، 
  .ختراع األساليب والوسائل الكفيلة بتوفير الجهد وتقليل عمليات العملوعن طريق تشجيع ا

ولكن سميث لم يكن عاجزاعن رؤية اآلثار المؤذية والضارة لتقسيم العمل، وأقر بأن 
األفراد الذين يقتصر عملهم على أداء عملية واحدة أو عمليتين محدودتين ومتكررتين، من 

ودعا ". ء والجهل الذى يمكن أن تبلغه الطبيعة اإلنسانيةعلى درجة من الغبا"شأنه أن يجعلهم 
سميث إلى التوسع فى التعليم آوسيلة يمكن أن تستعين بها الحكومات فى محاربة عمليات 

وعلى خالف . التفتيت واالغتراب التى تنطوى عليها المستويات المتقدمة من تقسيم العمل
أن يتنبأ بقيام الدولة بدور نشط ستطاع جاءوا بعده، ا علماء االقتصاد الكالسيكى الذين

ومتشعب فى تنظيم الشئون االجتماعية، متجاوزة مجرد توفير العدالة، والدفاع، والمرافق 
من هنا يمكن القول بأن آتاباته تنطوى على نوع من االزدواجية، التى يبدو أن علماء . العامة

رأيان آلدم : "دراسة وستانظر حول هذا الموضوع (اقتصاد السوق الحرة قد أغفلوها 
  )٢٨٢(.١٩٦٤علم االقتصاد، عام : ، المنشورة فى مجلة"سميث فى تقسيم العمل

 Mores        السنن األخالقية

تعنى القواعد األخالقية أو أساليب السلوك التى تعدها غالبية أفراد المجتمع الزمة 
خالقية بقوة، ويعاقب ويتم فرض السنن األ. للحفاظ على مستوى من اللياقة وحسن السلوك

الخروج عليها أو انتهاآها إما بعدم الرضا من جانب الجماعة، أو الجزاءات، أو باإلجراءات 
العادات : انظر أيضا. القانونية، إذا آانت تلك السنن قد تحولت إلى قوانين فى ذلك المجتمع

  .الشعبية

 Fixed - Choice Question  )المحددة(السؤال ذو االختيارات الثابتة 

  .اإلجابة المغلقة: انظر

  ) ١٩٦٨ - ١٨٨٩(سورآين، بيتيريم الكسندروفيتش 

Sorokin, Pitirim Alexandrovich 

ولد فى روسيا ألسرة متواضعة، ودخل السجن، وتحت تهديد الموت اضطر إلى 
، حيث اتجه إلى الواليات المتحدة، حيث أصبح بعد فترة أستاذا لعلم ١٩٢٢الهجرة فى عام 

وقد نشر خالل حياته العملية أآثر من ثالثين آتابا تناولت . اع بجامعة هارفارداالجتم
، الحراك االجتماعى )٢٨٣(١٩٢٥علم اجتماع الثورة وصدر عام : موضوعات شتى، من بينها



 

  

، والديناميات )٢٨٥(١٩٣٠، علم االجتماع الريفى، صدر عام )٢٨٤(١٩٢٧وصدر عام 
ويقدم  )٢٨٦().١٩٤١حتى  ١٩٣٧درت فى الفترة من مجلدات ص ٤(االجتماعية والثقافية 

االجتماعى، ترى أن المجتمعات تتقلب بين ثالثة التغير المؤلف األخير نظرية دورية فى 
الذى يؤآد دور الحواس (أو أساليب التفكير، األول هو النمط الحسى " العقليات"أنماط من 

الذى يمثل (، والنمط المثالى )ينيةأساليب التفكير الد(، والنمط التصورى )فى فهم الواقع
ويتسم سوروآين بالخصوبة ووفرة اإلنتاج والتصدى لتحطيم ). أنماطا انتقالية من النوعين

بدع ونقائض فى علم االجتماع الحديث : من هذا مؤلفه(التراث القديم فى علم االجتماع 
حريضى، والريادى آما يتسم بطابعه الت )٢٨٧().١٩٥٦والعلوم المرتبط به، والصادر عام 

، وإن آانت األجيال الجديدة لم تعد تتأثر به بشكل الفت للنظر )فى عديد من النواحى(
  ).للحراك االجتماعىباستنثاء بارز يتمثل فى تحليله (

 Sorel, Georges  )١٩٢٢ - ١٨٤٧(سوريل، جورج 

 بعد أن عمل ألمد طويل من حياته مهندسا فى فرنسا، تقاعد سوريل ليصبح دارسا
حرا، واستطاع خالل الخمسة والثالثين عاما األخيرة من حياته أن ينشر مجموعة ضخمة 
من الكتب والمقاالت فى ميدان النظرية االجتماعية، وفى المارآسية، وفلسفة العلوم 

، وأوهام )٢٨٨(١٩٠٨تأمالت عن العنف، الذى صدر عام : ربما آان من أبرزها(االجتماعية 
 Le" المصير"وقد أسهم من خالل رئاسة تحرير مجلة . )٢٨٩()١٩٠٨التقدم الصادر 

Devenir  فى رفض دعوى برنستين فى تقديم النظرية المارآسية فى فرنسا، وساعده إدوارد
واتجه سوريل، بدال من التخلى عن العمل الثورى من أجل . المارآسية آونها نظرية علمية

وتتمثل أهميته . الفوضوية قابيةالناإلصالح، إلى الدعوة إلى شكل متطرف من أشكال 
ونالحظ أن تحليله لوظائف . بالنسبة لعلم االجتماع فى آتاباته عن األسطورة والعنف

آما . التى جاءت بعد ذلك عن اليوتوبيا مانهايمفى المجتمع يكمل آتابات آارل  األسطورة 
عن ) اق واسعوإن لم يكن معترفًا بها على نط(تحوى آتاباته فى الحقيقة نظرية متطورة 

وفى رأى سوريل أن آثيرا من المعتقدات األساسية فى المارآسية ليست سوى . اإليديولوجيا
خاصة بالنسبة ( الرأسماليةأساطير استهدفت، ونجحت فى، تعبئة جماهير الطبقة العاملة ضد 

إن آراءه أن المواجهة العنيفة يمكن أن تكون نبيلة وأداة ). ألسطورة اإلضراب العام
حضر، وأن المستقبل غير قابل للتنبؤ به، وأنه ال يوجد ما يشير إلى أن االنسان  المتحضر للت
سوف يقدم فى أى يوم فى المستقبل على إدانة العنف قد أسهمت فى هدم ) الرجل والمرأة(

فكرة ادوارد أن التقدم سوف يؤدى بالضرورة إلى تسوية آافة النزاعات سلميا، ومازالت 



 

  

وة مواجهة قوية التجاه بعض المفكرين النظريين االجتماعيين نحو النزعة تمثل بشكل عام ق
  . التاريخية التفاؤلية

  )١٩٣١حتى  ١٨٥٧عاش من (سوسير، فردينان دى 

Saussure, Ferdinand de 

عالم لغويات سويسرى يعتبر بصفة عامة مؤسسا للبنائية اللغوية المعاصرة، ولهذا 
وقد ساهم الحظ إلى حد آبير فى أن يكشف عن الطبيعة . ةالبنائيفهو الجد األآبر لمذهب 

الثورية ألعمال سوسير بعد موته بثالث سنوات، عندما قام أحد تالميذه السابقين بنشر آتاب 
وهذا هو . مستندا إلى مذآرات آان قد دونها أثناء محاضرات لمقرر آان يدرسه على يديه

علم اللغويات العام، الذى نشر عام مقدمة فى : الكتاب الذى جاء إلينا تحت عنوان
٢٩٠(.١٩٣٤(  

تم ابتداعها ويجرى رموز تتكون من اللغة وفى رأى المدرسة التصويرية التقليدية أن 
أشياء أو أحداث يرغب البشر فى  -أو لتعبر عن  -تعديلها دائما بواسطة اإلنسان، لتطلق على 

  .ن هذه األشياء أو األحداثبديال ع -على نحو معقد  -وهكذا قد تعد . الحديث عنها

آبنية تحكمها أحدهما ما بين اللغة (ويعرض سوسير لنوعين من الثنائيات المتعارضة 
األلفاظ آا تتردد فى االستخدام اليومى، وثانيهما بين اإلطار التفاعلى قواعد، والكالم أو 

وضوعا آخر ، وذلك من أجل أن يحدد م)الحاضر للغة وبين اإلطار التطورى التاريخى للغة
مختلفا فى دراسته، وهو أن ما يفسر استمرار اللغة وقدرتها آوسيط فى حفظ االتصال 
والتواصل بين البشر، ليس الجانب الدينامى والتغيرات التاريخية للكالم المستخدم فى التعامل 

مجة فى اليومى، وإنما نظم التفاعل والعالقات الحاضرة للغة، أو جوانبها البنائية الواقعية المد
  .الحياة االجتماعية

أما ما يستمر من اللغة، وآيف يستمر، فهو أمر يحدده ويفسره مجموعتان أخريان 
ويقصد به السياق (المدلول عليه فى مقابل الدال من ناحية، والترآيبى : متعارضتان

ويقصد به السياق االرتباطى (فى مقابل اإلحاللى ) الموضوعى للغة أو صحة ترآيبها لغويا
والدال هو الصورة ). و الذاتى لها، أو ما أصبح يطلق عليه مصطلح الصيغية الصرفيةأ

الصوتية أو التعبيرية المتميزة، أما المدلول عليه فهو العنصر الفكرى المتميز أو الصورة 
الحظ هنا أن المقصود ليس الشئ أو الحدث موضوع الصورة، والذى يطلق عليه . (العقلية

ويتضافر آل من الدال والمدلول عليه فى ). The Referent" إليه المحال"عادة مصطلح 



 

  

، وأن هذه التوليفة تمثل "غير مقصودة"تكوين عالمة يرى دى سوسير أنها توليفة تحكمية أو 
وفى هذا اإلطار تعمل العالقة . العالقات بين الترآيبى واإلحاللى فى إطار لغه معينة

العناصر الماثلة فى تدفق آالمى معين، على حين  الترآيبية على التأليف بين مجموعة من
ففى مرآب . تعمل العالقات اإلحاللية على التأليف بين المصطلحات فى إطار سلسلة الذاآرة

، ولكن "أنا أشعر"لها عالقة ترآيبية ب" برد"، نجد أن آلمة "أنا أشعر بالبرد): "أو جملة(
ولكى نزيد . أو متجمد هى عالقة إحاللية) شاعر ببرد شديد(عالقتها بكلمات مثلج، أو مقرور 

هذه القضية دقة ووضوحا نالحظ أن العالقة تكتسى قيمة أو معنى ترآيبيا تبعا لموقعها 
آما أن العالمة تكتسى قيمة . على نحو ماتحدده قواعد اللغة مثال الخطابالمتسلسل فى 

آما تحدده على سبيل (يحدث إحاللية تبعا لعدد العالمات التى يمكن أن تحل محلها، ولكن لم 
  ).المثال طبيعة قاموس معين

فسوسير يرى باختصار أن اللغات ال تتكون من تصورات يخلقها األفراد ويعيدون 
خلقها من جديد، ولكنها تتكون من عالمات هى ثمرة أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى 

ولعل إزاحة الفرد من ). لمثالآاألبجدية، واألجرومية، وقواميس اللغة على سبيل ا(الفرد 
مرآز االهتمام فى تحليل ظاهرة اجتماعية بهذا الوضوح آاللغة آان بمثابة نقلة آبرى وإيذانا 

ولذلك اليوجد مدخل للتعرف على هذه الثورة أفضل أو . ببداية ما أطلق عليه الثورة البنيوية
عث على األسى أن الكثرة ومما يب". مقرر اللغويات العام: "أهم من آتاب دى سوسير نفسه

. من علماء االجتماع الذين يدافعون عن البنيوية أو ينتقدونها يبدو أنهم لم يقرأوا هذا الكتاب
والنتيجة الطبيعية لذلك جاءت آتاباتهم مفعمة بكافة أنواع الخلط واالضطراب، خاصة حول 

  .علم العالمات: انظر آذلك". المدلول عليه"المقصود بمصطلح 

 Sociology of Economic Life  جيا الحياة االقتصاديةسوسيولو

  .االجتماع االقتصادى علم: انظر

 Sociologies of Everyday Life  سوسيولوجيا الحياة اليومية

  .الدراسات االجتماعية للحياة اليومية: انظر

 Sociology of Agriculture  سوسيولوجيا الزراعة، علم اجتماع الزراعة

  .اع الريفىعلم االجتم: انظر

 Sociology of Mass Media  سوسيولوجيا وسائل االتصال الجماهيرى



 

  

  .الدراسة االجتماعية لوسائل االتصال: انظر 

 Market         سوق

مساحة أو منطقة يتم فيها تبادل علمى االقتصاد واالجتماع يقصد بالسوق فى آل من 
. نوعين هما السلع والخدمات وتنقسم هذه البضائع إلى. بضائع محددة بين بائعين ومشترين

ويطلق مصطلح العرض على مجمل الكمية المنتجة والمعروضة للشراء من بضاعة ما، فى 
وينبغى أن نالحظ أن دراسة . حين أن مجمل الكمية المطلوب شراؤها يطلق عليها الطلب

ا ألن الطلب السوقى يجب أن تكون فعالة، أى مدعومة بالنقود أو القوة الشرائية، وذلك نظر
  .االحتياجات اإلنسانية ذات إمكانية ال متناهية

مثلما هى الحال فى ضرورة أن يكون ذا موقع فيزيقى، ويالحظ أن السوق ال يحتاج بال
. وعلى ذلك فهو بمثابة أى تنظيم يجمع الباعة والمشترين وجها لوجه. سوق األوراق المالية

اإللكترونى إلى تسارع االتصاالت  وقد أفضت التطويرات التى طرأت على شبكات االتصال
  . إلى حد أن األسواق المالية وأسواق السلع قد اآتسبت اآلن بعدًا دوليًا

وتهدف بعض المبادرات السياسية اإلقليمية بصفة أساسية إلى خلق أسواق أآبر وأآثر 
لمقترح تكامًال للسلع والخدمات مثل الجماعة االقتصادية األوروبية أو المنظمة االقتصادية ا

  .إنشاؤها بين دول أمريكا الالتينية

وتفترض النظرية االقتصادية السائدة فى العلم اليوم أن المنافسة فى إطار السوق تتسم 
أى أن هناك، بعبارة أخرى، عدد آبير من المشترين والبائعين، ال يمكن ألى . بأنها مثالية

وتضمن هذه المنافسة . ى السوقمنهم أن يمارس تأثيرا زائدا على عملية تحديد األسعار ف
المثالية، حسبما يذهب أنصار النظرية، وجود ميل تلقائى لتكيف آل من العرض والطلب مع 
بعضها البعض من خالل السعر السائد، بحيث أنه إذا ما تصرف آل المشارآين فى السوق 

للكفاءة بشكل رشيد، فسوف يرتفع هذا السعر أو ينخفض وفقًا للندرة النسبية للبضاعة و
  . التنافسية التى يتم بها عرض السلعة من قبل المنتجين وشراؤها من جانب المستهلكين

فكافة المنتجات تتنافس من أجل الحصول : آما تفسر المنافسة العالقة بين األسواق
على نصيب من القوة الشرائية المحدودة للمستهلكين، آذلك يتنافس آافة المنتجين من أجل 

يب من المخزون المحدود من المواد الخام واآلالت والعمل ورأس المال الحصول على نص
ومن ثم فإن العملية التنافسية سوف تعاقب أى انحراف عن الرشد من جانب . االستثمارى

  .المنتجين أو المستهلكين بطردهم تمامًا من السوق



 

  

على وينظر إلى اقتصاديات السوق على أنها تضع المستهلك الفرد فى وضع مهيمن 
فكل فرد، باستخدامه لدخله المكتسب من نشاطه اإلنتاجى أساسا، يعبر عن رغباته . اإلنتاج

وتفضيالته من خالل الطريقة التى يقسم بها دخله على السلع والخدمات المختلفة المتاحة فى 
وتقترن هذه النظرية االقتصادية بنظرية سياسية تضع المواطن، بوصفه صاحب . السوق

، فى موضع الهيمنة المطلقة على إنتاج المنافع العامة، مثل خدمات التعليم أو صوت انتخابى
  .وهكذا يقال أن نظام السوق نظام ديموقراطى فى جوهره. السالح أو الفن

على أن السوق ليس هو األسلوب الوحيد لتوزيع السلع والخدمات حيث أن المخطط 
وار حول أى من هذين األسلوبين أآثر ويعتبر الح. المرآزى يمكن أن يحقق النتيجة ذاتها

ومن هنا يقابل الباحثون عادة . آفاءة؛ واحدًا من أطول الحوارات تاريخًا فى علم اإلقتصاد
. الرأسماليةواقتصادات السوق السائدة فى الدول  االشتراآيةللدول االقتصادات المرآزية بين 

، أو اقتصاد االستثمار الحر، تتم ففى اقتصاد السوق، الذى يطلق عليه أيضًا االقتصاد الحر
معظم أنشطة اإلنتاج والتوزيع والتبادل بواسطة األفراد أو الشرآات ال الحكومات، آما أن 

وأحيانًا ما تكون هناك استثناءات فى توفير الخدمات . تدخل الحكومة يظل فى حده األدنى
نب الحكومات المرآزية أو الصحية والتعليمية وتوزيعها، والتى يتم تمويلها وتنظيمها من جا

  .أآثر مالءمة لوصف هذا الوضعاقتصاد مختلط المحلية، وفى هذه الحالة يصبح تعبير 

فاألسواق تميل إلى أن تكون عرضة . ومن المعترف به أن لألسواق عيوبا واضحة
يعنى أن مواردها تبقى غير مستغلة استغالال آامال من حين  ، وهو ماللدورات التجارية

التى تهدد البطالة، بالنسبة للعمال، فإن االستخدام غير الكامل للموارد يعنى و. آلخر
المستويات المعيشية للعاملين، األمر الذى قد تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية واسعة 

ويفضى نظام السوق غير المحكوم إلى عدد من النتائج غير المرغوبة شأنه فى ذلك . النطاق
والمثال الكالسيكى اآلن هو التلوث البيئى الناتج . التى تباع  فى السوق شأن السلع والخدمات

فاألسواق ال . عن التخلص من مخلفات اإلنتاج فى الغالف الجوى، واألنهار والمحيطات
لذلك نجد أن إنتاج وبيع السالح، واالستفادة من الخدمات الصحية األساسية، . خالق لها

  .والخدمات الدينية تتحدد آلية بمستوى الطلب عليهاوالبحث العلمى، واإلنتاج الفنى 

ة بالضرورة أو تابعة لألداء وتمتلك معظم المجتمعات نظمًا قيمية ليست متسقة آلي
أخالقى للسوق، بحيث أن النتائج المترتبة على األنشطة السوقية قد تعتبر غير مقبولة الال

ه القصور العملية المترتبة على أداء ومثل هذه العيوب تعد مستقلة تمامًا عن أوج. اجتماعيا
فعلى سبيل المثال، تؤدى األسواق أدوارها على أفضل وجه عندما تكون . أى سوق



 

  

المعلومات متاحة بصورة مثالية لكل البائعين والمشترين، بحيث يحدث تفاعل بين الطلب 
معلومات مثل هذه ال. التوازنعلى سلعة ما والمعروض منها حتى يصل الثمن إلى حالة من 

الكاملة قد التكون متاحة فى الواقع، أو تكون متاحة مقابل تكلفة غير متكافئة، أو تكون 
  .المعلومات موزعة بصورة غير متكافئة بين المشارآين فى السوق

وحيث أن هناك عدد محدود من العلماء االجتماعيين ممن يبدون سعادتهم الكاملة 
مجاالت المثمرة للتعاون بين علمى االقتصاد واالجتماع بفكرة المنافسة المثالية، فإن إحدى ال

تكمن فى محاولة تقديم توصيف نظرى للكيفية التى يعمل بها العالم الواقعى على االقتراب أو 
ولقد حاول علم االقتصاد منذ البداية، أن يفهم التشوهات التى . االبتعاد عن النموذج التنافسى

جة للتدخل من قبل الحكومات التى تحاول أن تقلل من تطرأ على العمليات االقتصادية نتي
اآلثار المترتبة على التعامالت االقتصادية غير المنظمة من خالل التوزيع السياسى للموارد 

لالحتكار، وتحدث مثل هذه االنحرافات مع ذلك، نتيجة . والسلع، ولو فى إطار مجتمع واحد
دية، أو بسبب المعوقات الثقافية أو وصور الترآيز األخرى للقوى والمصالح االقتصا

علم االجتماع وتستأثر آل هذه القضايا باالهتمام األساسى للمتخصص فى . اإلدارية
بيد أن المحاوالت الجادة للتكامل ما بين النظريتين االقتصادية واالجتماعية لم االقتصادى، 

  .أسواق العملتتجسد إال فى مجال دراسات 

 Free Market      السوق الحر

  .المادة السابقة: انظر

 Labour Market       سوق العمل 

إلى سلعة، تباع وتشترى وفقا ) أو قوة العمل(فى سوق العمل يتحول الجهد اإلنسانى 
من  -وقد تطورت عمليات بيع وشراء العمل الحر . لشروط يصفها القانون بأنها عقد عمل

وإن آانت بعض السبل البديلة  لية، الرأسماتطورا آبيرا مع ازدهار  -الناحية الرسمية 
قد عرفت بعض أشكال العمل المأجور، وإن آانت لم ) مثالآاالشتراآية الواقعية (للتصنيع 

ويذهب علماء االقتصاد إلى أن سوق . حرة للعمل، بالمعنى الدقيق لكلمة السوقسوق تعرف 
حاالت النظرية األخرى، يمكن فهمه آحالة خاصة من اإلنتاج العمل، شأنه شأن عوامل 

تبعا لمتغيرى العرض ) وهو هنا األجور أو المرتبات(العامة لألسعار، حيث يتحدد السعر 
فى  -ومع ذلك فقد أوضحت الدراسة العلمية ألسواق العمل الفعلية أنه ال وجود . والطب

فحراك . عادة لكثير من الشروط األساسية التى تفترض نظرية السعر وجودها -الحقيقة 



 

  

بين مختلف أنواع الوظائف ال يحدث إال ببطء شديد فى غالبية األحوال أو هو ال  العمال
يحدث على اإلطالق، وأن البناء الفوضوى للفروق فى األجور ليست له سوى عالقة  واهية 

، والوصم، والعنصرية، )التفرقة(التمييز بالمعروض والمطلوب من قوة العمل، وأن ظواهر 
مور واسعة االنتشار فى سوق العمل الفعلى، والحقيقة أنه يتعين أ واالنحياز الجنس للرجل

استكمال التفسيرات االقتصادية للعمليات التى يشهدها سوق العمل بالتحليالت 
السوسيولوجية، أو إحاللها محلها تماما فى أحيان أخرى، وهو األمر الذى من شأنه أن يخلق 

  . ميدانا واعدا يقوم على تضافر عدد من التخصصات

أن عمليات التبادل التى تتم فى سوق العمل االقتصاد الكالسيكى الجديد وترى نظرية 
التى يجنيها آل طرف من التبادل عمليات طوعية، وأن أطرافها يدخلون فيها ألن ثمار 

وسوق العمل سوق تنافسى ألن هناك عددا . ورائها تكون أفضل له من أى اختيارات أخرى
فكل وظيفة (ن ينتظرون شراء آل سعلة معروضة، والعكس بالعكس آبيرا من المشترين الذي

والمالحظ أن آال من ). مطلوبة يوجد فى مقابلها عدد آبير من الراغبين فى بيع عملهم
المعروض من قوة عمل العمال الفعليين والمحتملين، والطلب على العمل من جانب أصحاب 

) التوازن: انظر مادة(سعر متوازن  األعمال يتفاعل مع بعضهما البعض بحيث يصال إلى
فإذا ارتفع سعر العمل فوق مستوى التوازن ألى سبب من األسباب، آأن يتم التوصل . للعمل

مثال إلى تحديد حد أدنى لألجور على المستوى القومى أو بفعل عملية مساومة قوية تقوم بها 
لة إلى تقليل عدد الوظائف فسوف نجد أرباب العمل يعمدون فى هذه الحاالنقابات العمالية، 
أما إذا حدث انخفاض فى سعر العمل، فسوف نجد أرباب العمل يقومون . التى يعرضونها

. بزيادة أعداد الوظائف التى يطلبون شغلها، هذا مع افتراض بقاء بقية المتغيرات على حالها
ر التمييز وصواالحتكارات أن آال من  -أيضا  -وتفترض النظرية االقتصادية لسوق العمل 

من . سوف تختفى فى المدى البعيد، ومن ثم يزداد احتمال أال تصبح قيودا دائمة على األفراد
فى انتظار " طابورا"ناحية أخرى ترى النماذج االقتصادية لسوق العمل أن العمال يشكلون 

ر فيبدأون باختيا: الوظائف المتاحة، حيث يعمد أرباب العمل إلى اختيار األصلح منهم أوال
األفراد ذوى المؤهالت األعلى، واألفراد األآثر خبرة، واألوسع مهارات مفضلين إياهم على 

ويترتب على ذلك أن العاطلين سوف يتشكلون دائما من األفراد األقل . األقل حظا من آل ذلك
مؤهالت أو عديمى المؤهالت، وذوى المهارات األقل، وخبرات العمل األقل، وأن األفراد 

نون من المشكالت االجتماعية أو النفسية أو غيرها سوف يكون أمر تشغيلهم أآثر الذين يعا
  .آا يقر ذلك النموذج بوجود بعض أشكال التمييز الرشيد. صعوبة



 

  

وتفترض آثير من النماذج االقتصادية أن األفراد لديهم قدر وفير وآامل من 
معينة، وأنهم يكيفون األسعار  المعلومات التى تسمح لهم باتخاذ قرارات رشيدة فى حدود قيود

ولكن البحوث اإلمبيريقية استطاعت أن تقنع بعض . التى يعرضونها أو يطلبونها وفقا لذلك
علماء االقتصاد أن يؤمنوا بأن جمع المعلومات وتحليلها عملية مكلفة من حيث الوقت 
والمال، بحيث تظهر مواضع قصور وخلل فى سوق العمل بسبب نقص أو عدم آفاءة 

بوصفها نماذج أآثر واقعية من نماذج االختيار الرشيد المعلومات، وأصبحوا يتقبلون نماذج 
  .السلوك الساعى إلى تعظيم العائد

ومن األمور األساسية فى الدراسات السوسيولوجية ألسواق العمل التسليم بأنه على 
قر إلى الكثير من الرغم من أن قوة العمل تباع وتشترى من الناحية اإلسمية، إال أنها تفت

بين قوة العمل وسائر  -وتساعد تلك الفروق . سمات السلع األخرى فى المجتمع الرأسمالى
على تقديم المزيد من تفسير لماذا يمثل سوق العمل صورة مشوشة فى ناظرى  -السلع 

  :وهنا يتعين أن نأخذ أربعة متغيرات فى االعتبار. أصحاب نظرية السعر

النسبة للعمل، آما هو الحال بالنسبة ألى خدمة أخرى، هناك مجال المتغير األول أنه ب
الذى يبذل ) أو الجهد(العمل للغموض حول العوامل التى تشكل تحديدا الكمية المناسبة من 

وهناك أيضا غموض شائع بشأن ما يشكل آمية العمل . وفاء بالعقد المبرم بين الطرفين
معقول، خاصة إذا آانت تحدث تغيرات متكررة فى اليومى المعقولة مقابل األجر اليومى ال

تتم حتى فى ظل  )مقايضة الجهدانظر (وألن مثل هذه المساومة على الجهد . مهام العمل
أآثر ظروف العمل روتينية وانتظاما، فسوف نتبين أن القيم، والعرف، والممارسات 

والعمال تمثل عوامل لها نفس من رب العمال اإلدارية، والقوة النسبية لكل الواقعية، والقواعد 
  .درجة أهمية آليات السعر فى تحديد نتائج سوق العمل

المتغير الثانى أن عدم المساواة فى األجور وفى ظروف العمل يعكس مستوى تنظيم  •
ومع أن عقد بيع قوة العمل يعنى فى . القوى العاملة، آما يعكس حالة المنافسة فى سوق العمل

ى طرفى العقد فى إبرامه، إال أن ذلك ال يتسق مع حقيقة عدم التساوى النظرية القانونية تساو
فى القوة التى نالحظها عادة بين أى عامل يتفاوض بمفرده من ناحية وصاحب العمل من 

وبسبب تلك الحقيقة حرص العمال فى آثير من الظروف وفى عديد من األمم . ناحية أخرى
وبذلك . ة هذا الوضع بتأسيس النقابات العماليةأن يتجهوا منذ بدايات التصنيع إلى مواجه

يعمل على التقليل من قيمة األفكار المعيارية التى يقوم المساومة الجماعية أصبح وجود 
عليها السوق، فقد أحلت المساومة الجماعية نظام تحديد األجور عن طريق القواعد محل 



 

  

اومة الجماعية على إدخال آما عملت المس. عملية تحديد األجور عن طريق آليات السعر
ويبدو أن تقبل عقود العمل الجماعية واتفاقيات . القانون والسياسة فى تنظيم شئون السوق

تحديد األجور قد تحولت إلى قضية عدم استقرار سياسى محتمل فى شتى أنحاء العالم 
هذا إذا الصناعى، وآذلك قانونية النقابات واالتحادات التى تمثل العمال تمثيال جماعيا، 

أغضينا الطرف عن الجزاءات والخدع وأساليب التحايل التى يستخدمها آال الطرفين أثناء 
ولذلك حاولت أغلب المجتمعات أن تحيط سوق العمل بعديد من . اشتغال الصراع الصناعى

  .الضوابط والتنظيمات القانونية واإلدارية السياسية

النقابات العمالية إلى خلق ما يمكن أن آثيرا ما يسعى أرباب العمل و: العامل الثالث
نسميه أسواق عمل داخلية، وهى عبارة عن شبكات ونظم متدرجة من الوظائف التى يحدد 

فعن طريق فرض . الدخول إليها بمقتضى قواعد التحاق محددة ونظم ترقى داخلية مرسومة
أن تقيد عملية  -مثال  -ضوابط على االلتحاق ببعض الوظائف تستطيع النقابات العمالية 

التدريب على حرفة معينة، ومن ثم يمكنها فرض أجور وظروف عمل متميزة للمشتغلين 
آذلك يستطيع أرباب العمل أن يجزئوا طلباتهم من القوة العاملة بتنويع ما . بتلك الحرفة

يقدمونه من مزايا ونظم ترقية لكل فئة من الوظائف، وذلك من أجل الحفاظ على العمال 
ن فى مهن بعينها وإثابتهم على ذلك، على حين يقتصرون على تقديم مزايا أقل المتخصصي

وعالوة على هذا (. التشغيل المرنمن المعتادة للعاملين بمهن أخرى، أو اللجوء إلى أسلوب 
يذهب بعض الدارسين إلى أن أسواق العمل الداخلية تقوم فى جانب منها على التحيز 

). اب العمل إلى تقسيم القوة العاملة لديهم والسيطرة عليهاوالتعصب الشامل الذى يدفع أصح
فى آثير من  -آما نالحظ أن االنتماء األسرى واالنتماء إلى أحياء بعينها  قد يعمل هو اآلخر  

على حظر االلتحاق ببعض الوظائف على أفراد من خارج مكان العمل الفعلى،  -الظروف 
  .وتأآيد سوق العمل الداخلى القائم على تلك األسس األمر الذى يؤدى فى الحقيقة إلى تدعيم

أنه ما زالت هناك آثير من الصناعات والمواقف التى يتسم العاملون : المتغير الرابع  *
فيها بالعجز النسبى وعدم التنظيم، بحيث تكون األجور وظروف العمل أدنى بكثير مما لو 

هذا الصدد أن التنظيمات النقابية  وقد أوضحت البحوث فى. استخدم العمال قوتهم الجماعية
يصعب إيجادها بين عمال المصانع القليلة العدد، وفى قطاع التجزئة والخدمات الشخصية، 
وفى األعمال التى تتم لبعض الوقت والتى تتم من الباطن، وآذلك بين النساء، واألقليات 

وث من نتائج معروفة فالعزلة والعجز تفسران لنا ما توصلت إليه البح. العرقية، والشباب
تؤآد انخفاض األجور بشكل عام وعدم ضمان الوظيفة بين العمال المنتمين إلى القطاعات 



 

  

  .التى سبق ذآرها

وقد ذهب أصحاب النظرية المعروفة باسم نظرية سوق العمل المزدوج، منذ عدة   
وق سنوات، إلى القول بأن أسواق العمل يمكن تقسيمها إلى قطاع أولى يشمل وظائف س

العمل الداخلى ذات المستوى المرتفع نسبيا من األجور، وقطاع ثانوى يشمل العمالة ذات 
األجور األدنى والدرجة األقل من األمان الوظيفى، وهى التى تقترب أآثر من النموذج 

وقد شجعت مثل هذه النظرية قيام نوع من التعاون بين فريق من علماء . التنافسى المعروف
ء االقتصاد الذين آان لديهم االستعداد للتشكك فى المسلمات والتصورات االجتماع وعلما

ولكن الدراسات اإلمبيريقية التى أجراها آل من علماء االجتماع . المسبقة لكال العلمين
وعلماء االقتصاد قد أوضحت أن الظواهر الشاذة وغير المألوفة وتجزؤ سوق العمل ال يمكن 

قسيم ثنائى بسيط واحد، وهى فى سبيلها إلى أن تؤسس استيعابها آلها ببساطة داخل ت
مثل نظرية (اتجاهات ورؤى أآثر تعقيدا وأآثر اعتمادا على تضافر عدة تخصصات علمية 

  ).تجزؤ سوق العمل

ومع ذلك فإن هناك شكال رئيسيا من أشكال الثنائية فى سوق العمل توفر الدليل العلمى 
الفروق المستمرة الثابتة فى األجور، : ى بهعلى وجوده، بل أصبح جليا مفهوما ونعن

وقد ذهب علماء االقتصاد . وظروف العمل، وأنماطه بين العاملين الرجال والعامالت النساء
إلى أن تشريعات توحيد األجور بين الرجال والنساء سوف تؤدى إلى  -على سبيل المثال  -

وظائف التى يعرضها أرباب العمل رفع األجر النسبى لعمل المرأة، ومن ثم إلى تقليل عدد ال
ولكن الواقع يؤآد أن عمالة المرأة فى مجملها قد زادت فى نفس الوقت الذى . لتشغيل النساء

ولعله يمكن تفسير هذه . زادت فيه دخول النساء نتيجة تطبيق نظم المساواة فى األجر
مستقلة عن بعضها االتجاهات بالنظر إلى سوق العمل على أنه ينقسم إلىعدد من األسواق ال

البعض، آأن نقول إن هناك سوقا للنساء، وسوقا للعمل اليدوى، وسوقا للمتخرجين حديثا غير 
المدربين، وسوقا للعمال آبار السن، وسوقا للعمال أصحاب المهن التخصصية،  وهكذا، وأن 

جد أآثر ويمكن أن ن. نتفق أيضا على أن المنافسة بين تلك األسواق المنفصلة منافسة محدودة
  .صور تلك الرؤية النظرية تطورا وإحكاما فى نظرية تجزؤ سوق العمل

أن أهم إسهام يمكن أن يقدمه عالم االجتماع فى  -بصفة عامة  -ولذلك يمكن القول 
نظرية سوق العمل يتمثل فى تحديد العوامل الثقافية والمؤسسية والبنائية التى تساعد فى 

راد إلى هذا السوق أو ذاك من أسواق العمل، والمسئولة عن التعرف على محددات انتماء األف
أوجه القصور فى عمليات السوق، وعن تحديد نظم المكافأة ودفع األجر المعمول بها فى 



 

  

وتعرض دراسة جيل . األسواق المختلفة، وأخيرا طبيعة عالقات القوة داخل سوق العمل
فى الكتاب الذى حرره جالى  ، المنشورة"أصحاب العمل وسوق العمل: "روبرى بعنوان

، تعرض لمختلف نظريات سوق )٢٩١(١٩٨٨العمالة فى بريطانيا، الصادر عام : بعنوان
العمل، وتدرس الشواهد الدالة على وجود نظام التشغيل المرن، آما تقدم قائمة ببليوجرافية 

نماذج وللوقوف على . ممتازة بدراسات الحالة التى أجريت فى آل من بريطانيا وأمريكا
) محرران(للتحليالت اإلمبيريقية راجع آتاب جيل روبرى وفرانك ويلكنسون 

: انظر أيضا )٢٩٢(.١٩٩٤استراتيجية أصحاب العمل وسوق العمل، المنشور عام :المعنون
  .تقسيم العمل، نظرية رأس المال البشرى، الفصل المهنى

 Primary Labour - Market  )األساسى(سوق العمل األولى 

  .المادة السابقة: انظر

 Secondary Labour - Market  سوق العمل الثانوى

  .سوق العمل: انظر

 Dual Labour - Market  سوق العمل الثنائى

  .سوق العمل، تجزؤ سوق العمل: انظر

 External Labour - Market  سوق العمل الخارجى

  .سوق العمل، تجزؤ سوق العمل: انظر

 Internal Labour - Market  سوق العمل الداخلى

  .سوق العمل، تجزؤ سوق العمل: انظر 

 Local Labour - Market  سوق العمل المحلى 

  .تجزؤ سوق العمل: انظر 

 Split Labour - Market  )الجزئى(سوق العمل المنقسم 

  .تجزؤ سوق العمل: انظر

 Segmented Labour - Market  )المجزأ(سوق العمل المنقسم 

  .تجزؤ سوق العمل: انظر



 

  

 Social Policyالسياسة االجتماعية  

فكال الكلمتان . إن تحديد المقصود بالسياسة االجتماعية أمر ما زال محل جدل
تشير بصفة عامة إلى مجموعة " سياسة"فكلمة . المكونتان لهذا المصطلح تمثل إشكالية

معين، من األفكار الخاصة بما يجب عمله فى نطاق أو ميدان  -بقدر من الوضوح  -محددة 
وهذه األفكار غالبا ما تكون مدونة آتابة، ويتم تبنيها رسميا بواسطة الجهاز المعنى بصنع 

وهى تختلف عن الخطة حيث أن األخيرة تحدد بالتفصيل . القرار فى هذا النطاق أو الميدان
عمومية، مشيرة فقط إلى طريقة إنجاز األهداف، فى حين تصاغ السياسة على مستوى أآثر 

وعلى أى حال فإن مفهوم السياسة، آما . واالتجاه الذى يراد توجيه التغير نحوه األهداف
يستخدم فى السياق األآاديمى، ال يكون قاصرا على السياسات المعلن تبنيها رسميا، حيث أن 

يعد فى ) حتى وان لم يتفق عليه رسميا(غياب الفعل، واستمرار الحفاظ على الوضع القائم 
  .ذاته سياسة

فيمثل إشكالية أآبر، وأآثر التفسيرات شيوعا أن السياسات " اجتماعى"طلح أما مص
االجتماعية  الحاجاتموجهة نحو إشباع ) قومية ومحلية(االجتماعية هى سياسات حكومية 

) الحاجات االجتماعية والتى عادة ما تفسرعلى أنها حاجات الرعاية أو الرفاهية(للسكان 
مجاالت الضمان االجتماعى، والصحة، واإلسكان،  متضمنة قائمة من السياسات تشمل

وإن آان هناك من يعترض بالقول أن هذه النظرة للسياسة . القانون والنظام) أحيانا(والتعليم و
االجتماعية نظرة ضيقة، حيث أنها توجه االهتمام نحو السياسات التى تولدت تحديدًا داخل 

جاهل ميادين أساسية فى السياسة يكون لها تأثير وهى بذلك تت. القائمة العادية لميدان الرعاية
خاصةالميادين التى تنسب إلى السياسة االقتصادية، الرفاهية، عميق أيضا على الرعاية أو 

ومع أن هذه . مثل السياسات النقدية أو المالية وسياسات مواجهة التضخم، والنمو االقتصادى
 -أو هى " سياسات اجتماعية"أيضا  ، إال أنها"سياسات اقتصادية"السياسات تسمى بحق 

ذات تأثيرات وتطبيقات رئيسية فى ميدان الرعاية، وبالتالى ال يمكن استبعادها  -على األقل 
وعلى نفس القدر أيضا فإن الترآيز الكلى على قصر السياسة . من دائرة السياسة االجتماعية

الجتماعية سياسات على الحكومة يعد مضلال، فال بد أيضا من أن تتضمن السياسة ا
 -مثال  -آما هو الحال (المنظمات الدينية لإلحسان الخيرى، وآذلك الشرآات الخاصة 

وذلك وضع تتزايد ضرورته بصفة ) بالنسبة لسياساتها إزاء من يحالون لديها إلى التقاعد
  .إجراءات الرعايةخصخصة خاصة نتيجة 

ماعية، على الرغم من أن معظم وهناك العديد من االتجاهات فى تحليل السياسة االجت



 

  

والبعيدة عن االلتزام باإلطار  اإلدارة االجتماعيةهذه التحليالت قد تطورت داخل أقسام 
ويعتبر االتجاه الذى يطلق عليه اتجاه اإلدارة االجتماعية هو االتجاه الذى . السوسيولوجى

ستينيات، وطالما واجه آان سائدا فى تحليل السياسة االجتماعية خالل عقدى الخمسينيات وال
وآانت االتجاهات المارآسية هى األآثر . هذا االتجاه نقدا على أنه ال يستند إلى إطار نظرى

: انظر على سبيل المثال(تأثيرا، وبصفة خاصة بين علماء االجتماع خالل عقد السبعينيات 
تحليالت  وقد عادت. )٢٩٣()١٩٧٩االقتصاد السياسى لدولة الرفاهية، الصادر عام : جاو

علم االجتماع فى مفترق الطرق الصادر عام : انظر مؤلفه(مارشال عن المواطنة 
. مرة أخرى حديثا لتوجيه النقاش الدائر حول الرعاية والسياسة االجتماعية )٢٩٤()١٩٦٣

مع ما تثيره عزلة الكتاب (وهناك أيضا ترآيز متزايد على السياسات االجتماعية المقارنة 
وقد ). السياسة االجتماعية من تراجع قدرتهم على التأثير فى هذا المجال البريطانيين عن

لعبت البحوث والدراسات النسوية دورا مهما، مع زيادة تحليالتها لدور المرأة فى توفير 
الرعاية، ومنها على سبيل المثال ما تقوم به النساء بصورة غير رسمية فى رعاية المرضى 

. بحوث عناية خاصة للمرأة باعتبارها متلقية للرعاية االجتماعيةآما أولت تلك ال. والمعوقين
  ).السياسات(بحوث التقويم، وبحوث تطبيقية : انظر أيضا

 Awarness Context  سياق الوعى

الوعى بالموت، الصادر عام : مفهوم طوره بارنى جالس وأنسلم شتراوس فى آتابهما
ا يعرفه آل فاعل مشارك فى موقف ما المرآب الكلى لم"بغرض تيسير تحليل ) ٢٩٥(،١٩٦٥

وبهذه الطريقة يمكن ". عن هوية اآلخر وهويته هو فى عينى اآلخر، أى آيف يراه اآلخر
  .المساعدة فى فهم التنظيم االجتماعى للمعرفة والوعى

 Cybernetics       السيبرنطيقا 

كل خاص دراسة عملية االتصال بين اآلالت، والحيوانات، والناس، مع االهتمام بش
وتربط نظرية السيبرنطيقا فى . بدور التغذية االسترجاعية للمعلومات فى عملية الضبط

وانتشرت . ووظيفته االتصالربطًا وثيقًا بطبيعة  الضبط االجتماعىالعلوم االجتماعية 
بارسونز، تالكوت : انظر أيضًا. السيبرنطيقا بشكل ملحوظ فى دراسة التنظيمات الرسمية

  .ونسق اجتماعى

 Autobiography       سيرة ذاتية

  .تاريخ الحياة: انظر



 

  

 Biography  السيرة الشخصية، تاريخ الحياة

  .تاريخ الحياة، الوثائق الشخصية: انظر

 Domination      سيطرة، هيمنة

فاألفراد أو الجماعات قد . السيطرة هى الحكم بالقهر أو االمتثال عن طريق القهر
بعض اآلخر، أى السيطرة، سواء باستخدام القوة الغاشمة، أو يمارسون القوة بعضهم على ال

وفى هذا الصدد . على أساس أن من تمارس معهم هذه القوة يتخيلونها بوصفها قوة شرعية
ثالثة أنماط خالصة من السيطرة الشرعية، وهى التى يمكن أن تعد اليوم فيبر حدد ماآس 

وهذه . ى يستند إليه ادعاء آل منها للشرعيةأنماطًا للسلطة، يتم تصنيفها طبقًا لألساس الذ
التى تستمد شرعيتها من خالل القبول العام (السيطرة القانونية الرشيدة : األنماط هى 

والتى تتأسس (، والثانية هى السيطرة التقليدية )لمجموعة من القواعد واإلجراءات
والتى (يطرة الكاريزمية أما النمط الثالث فهو الس). مشروعيتها على استمرارها عبر الزمن

: انظر أيضًا مواد). تستمد مشروعيتها بناء على السمات الشخصية فوق العادية للقائد
  .البيروقراطية، الكاريزما، الشرعية

 Psychopath  )شخص مضطرب العقل(سيكوباتى 

على األفراد، الذآور الشباب عادة، الذين يتصرفون  الطب النفسىالتسمية التى يطلقها 
قة تفتقر إلى االتساق، ومعادية للمجتمع، وليس لديهم شعور آبير بالذنب أو عالقات بطري

بأنها راجعة إلى اضطراب فى التحليل النفسى ويفسر تلك األعراض علماء . عاطفية قوية
إلى أن ذلك السلوك راجع إلى عجز  نظرية التعلمنمو األنا األعلى، على حين يذهب أصحاب 

وهناك خالف على أى حال حول ما . علم من الخبرات التى يمرون بهاهؤالء األفراد عن الت
وقد ذهبت باربارا وتون إلى أنه من المستحيل تمييز . إذا آانت السيكوباتية مرضا عقليا أم ال

  .الجناحهذا السلوك السيكوباتى عن 

 Social Fluidity  السيولة االجتماعية

  .تماعى، نسبة الفروقفرض فيذرمان جونز هاوزر، الحراك االج: انظر



 

  

 Shamanism        شامانية

هو مصطلح يستمد أصوله من سيبريا، يستخدم فى وصف مجموعة من األنشطة 
. الدينية المتنوعة التى تمارس فى مجتمعات عديدة تتصف بالبساطة من الناحية التكنولوجية

أو موهوب، ولكنه غير متفرغ، وال يعمل فى إطار  آاريزمى والشامان هو متخصص دينى 
التى (من التصور السائد عن امتالآه القدرة  -أو قوتها  -مؤسسى، يستمد قوته تنظيمى أو 

على االتصال بالقوى الروحية ) غالبا ما تتجسد مع تناول عقاقير تؤثر على الحالة العقلية
الخارجية، ومن خاللها يستطيع أن يصف حلوال للمشكالت االجتماعية والسياسية 

  . والتكنولوجية لمجتمعه

 Youth          الشباب

ينظر علم االجتماع عادة إلى الشباب بوصفه مكانة مكتسبة على نحو ال دخل للفرد 
. فيه، أو آصفة يحددها المجتمع، وليس مجرد الظرف البيولوجى المرتبط بصغر السن

طريقة عامة آل العمومية، تغطى مجموعة من مراحل : ويستخدم المصطلح بطرق ثالث
آما تستخدم آبديل مفضل . ن الطفولة المبكرة إلى أوائل البلوغتمتد مالتى دورة الحياة، 

غير المرضى، للداللة على النظرية والبحوث التى تجرى على المراهقة لمصطلح 
وهناك أخيرا استخدام أقل شيوعا اليوم للداللة على . المراهقين وعلى فترة االنتقال إلى البلوغ

التى يعتقد أنها ترتبط بعملية التنشئة فى  مجموعة من المشكالت العاطفية واالجتماعية
  .المجتمع الحضرى الصناعى

  )العالمية(الشبكات االقتصادية 

Commodity Chains, Commodity Chain Analysis 

شبكة االتصاالت االقتصادية التى تعمل على تكامل عمليات العمل والمؤسسات 
فى ميادين إنتاج السلع وتسويقها على التى تعمل ) العابرة للقوميات(االقتصادية العالمية 
أما تحليل الشبكات االقتصادية، الذى يعرف أحيانا أيضا باسم اتجاه . المستوى العالمى

ويتصدى . النظام العالمىفيعد نوعا من تطور نظرية  )*(GCCالشبكات االقتصادية العالمية 
النطاق تصاعدة محصورة داخل لية مهذا االتجاه لتفنيد الفرض القائل بأن الرأسمالية تمثل عم

القومى، وذلك عن طريق تتبع األبعاد التنظيمية، والجغرافية والثقافية للشبكات العالمية التى 

                                           
(*) Global Commodity Chains. 



 

  

المالبس، والسيارات، واألغذية، : ومن تلك السلع. تعمل فى مجال تصنيع السلع وتوزيعها
وهى الشرآات (المنتج ويتم التمييز أحيانا بين الشبكات االقتصادية من زاوية . واألدوية

ويقدم ). وهى شرآات البيع بالقطاعى والتجارة(ومن زاوية المستهلكين ) العابرة للقوميات
الشبكات االقتصادية : فى مؤلفهما ) محرران(جارى جريفى وميجيل آورزينفتش 

عرضا موجزا ومجموعة من دراسات الحالة  )٢٩٦(١٩٩٤والرأسمالية العالمية، الصادر عام 
  .العولمة: انظر أيضا . لشبكاتلهذه ا

 .World - Wide Web  عالمية) اتصاالت(شبكة 

  .اإلنترنت: انظر 

  شبكة اجتماعية، نظرية الشبكات 

Network, Social Network, Network Theory 

التى ) األدوارأو بدرجة أقل إلى الجماعات و( يشير مصطلح الشبكة إلى األفراد 
احدة أو أآثر من العالقات االجتماعية، عندئذ يقال إنها ترتبط ببعضها البعض بواسطة و

والسلطة، القرابة، واالتصال، والصداقة، : ومن أمثلة هذه العالقات. شبكة اجتماعية
وعندما يتم تمثيل األفراد بنقاط والروابط بخطوط، فإن ذلك يتيح استخدام . واالتصال الجنسى
ارات المزدوجة أو العالقات االرتباطية فى ويمكن عرض االختب. آنموذجالنظرية البيانية 
وعادة ما يشار إلى الشبكة ). مصفوفة العالقات االجتماعيةيطلق عليه (صورة جدول 

والتى تحتل  )السوسيوجرام(خريطة العالقات االجتماعية المشتقة من هذه المعلومات بتعبير 
ل . ط لتلك األفكار قدمه جوهناك تحليل رائد دقيق ولكنه مبس. االجتماعىالقياس قلب فكرة 

  . وتمثل النظرية البيانية األساس الرياضى لتحليل الشبكات. مورينو فى األربعينيات

ونالحظ أن معظم أعمال تحليل الشبكات قد رآزت فى البداية بصفة أساسية على 
إما تتخذ شكل النجم (الجماعات الصغيرة، والبناءات المؤسسية، حيث وصفت األفراد آنقاط  

إال أن ). اآتشاف الزمر(، وأشكال التماسك )لمتشعب العالقات، أو األفراد المعزولينا
تحليالت الشبكات تحولت منذ الخمسينيات إلى الترآيز بقدر أآبر فى بحوثها على الخصائص 

أى األشخاص الذين يشكلون الرابطة الوحيدة بين جماعتين " (الجسور"البنائية مثل 
، والتعريفات )ميل الجماعات شديدة التماسك إلى االستقطاب" (وازنالت"، و )مرتبطتين بقوة

ولقد تأثر تحليل الشبكات االجتماعية فى الستينيات وما بعدها تأثرًا شديدًا . األآثر دقة للزمر
وقد تحولت تلك البحوث التحليلية للشبكات، بتأثير هاريسون  .بعلم االجتماع الرياضى



 

  

أآثر  وضوحًا، وأصبحت لها مجلتها العلمية الخاصة باسم  هوايت، إلى اآتساب توجه نظرى
ولقد آان هوايت بمثابة القلب لمجموعة من الدارسين وأعضاء هيئة ". الشبكات االجتماعية"

التدريس، الذين قدموا قدرًا من البحوث العلمية الغزيرة والمبدعة بجامعة هارفارد خالل 
راره على المفاهيم االجتماعية عوضًا عن وقد عرف بإص. عقدى الستينيات والسبعينيات

على سبيل المثال، حرآة وظائف رجال دين الخالية فى مقابل التحرآات (المفاهيم الفردية 
 Blockآما عرف بتطويره ألسلوب بناء النماذج المقولبة ). الفردية لرجال الدين

Modelling  فى ذات النمط من ألعضاء الشبكات الذين يشترآون " التوازن البنائى"لدراسة
وينهض . ثمة ثالث بؤر أساسية تميز العمل فى مجال بحوث تحليل الشبكات. االتصاالت

تحليل الشبكات المتمرآزة حول الذات على الفرد المفرد، وتعتمد فى العادة على إقرار الفرد 
ها وتمثل دراسة بوت لتأثيرات التداخل بين شبكات الزوجين، والتى نشر(بعالقاته الشبكية 

  ).نموذجًا لهذا االتجاه )٢٩٧(١٩٥٧األسرة والشبكة االجتماعية المنشورة عام : فى آتابه

أما الشبكات النظامية أو المنظمة فتتكون من آافة المشارآين فى الشبكة، وترآز على 
الروابط "عملية بناء الشبكة ذاتها، آما هى الحال فى توضيح مارك جرانوفيتر ألهمية 

صول على معلومات عن الوظائف الجديدة، حيث تستقى المعلومات الجديدة فى الح" الضعيفة
من أولئك الذين ال ينتمون إلى الدائرة القريبة لعالقات الشخص، ولكنها تأتى من أولئك 
األعضاء فى شبكة عالقات الشخص الذين لديهم القدرة على النفاذ إلى مصادر متعددة 

  )٢٩٨().١٩٧٤ظيفة، الصادر عام الحصول على و: انظر مؤلفه(للمعلومات 

وأخيرًا تسعى دراسات االنتشار إلى الكشف عن هيئة وشكل عمليات تدفق األعضاء 
فى إطار الشبكة، آما هى الحال فى عمليات التجديد أو اإلشاعات أو ) دخوًال وخروجًا(

لمجال ويمكن العثور على عرض عام لهذا ا). علم الوبائيات: انظر مادة(االنتشار الوبائى 
البناء االجتماعى وتحليل : المعنون ) محرران(البحثى آكل فى آتاب بيتر مارسون ونان لين 

  . نظرية التوازن: وانظر أيضًا )٢٩٩(.١٩٨٢الشبكات، الصادر عام 

  جدول آيش الختيار العينات          -شبكات آيش 

Kish Grid, Kish Selection Table 

 -حيث يمكن للباحثين المسحية، الدراسات  تكنيك يستخدم على نطاق واسع فى
أن يختاروا من بين آل أسرة الفرد الذى سيجرون معه  -من عناوين األسر  بعينةالمزودين 

المقابلة ويستوفون منه بيانات استمارة البحث عند وصولهم إلى مقر تلك األسرة، وذلك 



 

  

ويقوم . ر مثل هذا الشخصباتباع بعض القواعد، البسيطة والصارمة فى نفس الوقت، الختيا
هذا األسلوب على آتابة قائمة بأسماء األفراد المؤهلين إلجراء المقابلة فى بيت معين، 

وقد صمم هذا النظام بحيث . مرتبين وفقا للسن، ثم االختيار وفقا لعدد األفراد فى تلك األسرة
شكلة الرئيسية التى والم. تتاح لكل أفراد األسرة الواحدة فرص متكافئة ألن يختاروا للبحث

تعيب هذا األسلوب أن الفرد الذى يزود الباحث ببيانات تلك القائمة ألفراد األسرة غالبا ما 
انظر مقال آيش، اجراء . اليكون هو الشخص الذى سيتم اختياره الستيفاء بيانات البحث منه

عية اإلحصائية لالختيار الموضوعى للمبحوثين من بين أفراد األسرة، المنشور فى مجلة الجم
  )٣٠٠(.١٩٤٩األمريكية، عام 

 Semi - Proletariat  شبه البروليتاريا

هى قوة العمل األجيرة التى التعتمد آلية وبصفة مطلقة على األجر آأساس اقتصادى 
وهذا يحدث حيث يتوافر للعمال األجراء االحتفاظ ببعض األرض التى يعملون فيها . للمعيشة

ويضم هذا المصطلح أيضا العمال الموسميين . اء من أسرهمبأنفسهم، أو من خالل أعض
الذين يقضون جزءا من نشاطهم على مدار العام فى قطع األرض الصغيرة التى يملكونها، 

  .ويعملون فى بقية العام بأجر فى جمع المحصول عند الغير

 Para - Religion       شبه الدين

الطوائف الدينية، أعداد جديدة من  شهدت آثير من المجتمعات منذ الستينيات توالد
والمذاهب والجماعات ذات المعتقدات والفرق الدينية، واألديان الخاصة، واألديان الخفية، 

إلى االجتهاد لتعريف موضوع علمهم  االجتماع الدينىالغريبة عموما، األمر الذى دفع علماء 
بأن الدين ال يوجد إال فى  واتضح أنه من غير المقبول أن نقنع بالقول. على وجه التحديد

). أو القول أيضا بأن الكنائس مشغولة أساسا وبالضرورة بتنمية الدين ورفع شأنه(الكنائس 
. ونتيجة لذلك بذلت محاوالت عديدة لخلق نوع من النظام داخل هذا الميدان من ميادين البحث

لصادر عام بين المقدس والعلمانى، ا: فى آتابهما) محرران(ويميز جرايل وروبنز 
من ناحية، وأشباه الدين ) بمفهومها التقليدى المصطلح عليه(، يميزان بين األديان )٣٠١(١٩٩٤

أشكال من التعبير عن أمور ذات طبيعة "وتنطوى ظواهر أشباه الدين على . من ناحية أخرى
وق عليا مطلقة، ولكنها ال تدعى أنها أديان، ألنها ال تشتمل على اإليمان بوجود آائنات ف

ومن أمثلة ذلك الطب النفسى الذى يمارس فى إطار اجتماعى محلى وبممارسات . طبيعية
تعرف بعض أشباه وقديحدث أن . شعائرية فى ميدان الحياة االستهالآية وعالم المؤسسات

حالة شاذة غير معتادة بالنسبة للمفهوم الشعبى "معتقدات فوق طبيعية ولكن ذلك يمثل الدين 



 

  

الحرآات التى : ومن األمثلة التى غطتها الدراسات ألشباه الدين أيضا". يكيينللدين عند األمر
، وحرآة العصر Occultismتؤمن بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها للسيطرة البشرية 

ومن األمور التى تدل على . )*(، وعلم التنجيم، وحرآات العلمولوجيا)*(الجديد الروحية
ضحة فى هذا الميدان من ميادين البحث السوسيولوجى صعوبة التوصل إلى تعيين حدود وا

دخول حرآة العلمولوجيا مؤخرا فى صراع سياسى وقانونى طويل للمطالبة بأن يعترف بها 
  .آدين جديد متميز

 Quasi - Religionشبه الدين      

  .المادة السابقة: انظر 

 Paralanguage         شبه اللغة

كالم التى يستخدمها األفراد فى نقل المعانى، آجهارة مختلف العناصر غير الداللية لل
  ).على الكلمة أو على مقطع منها(وطبقته، والتشديد  الصوت،

 Semi - Periphery  شبه المحيط، أشباه األطراف 

فى بادئ عهدهم إلى تصور العالقات بين القوى  النظام العالمىذهب أصحاب نظرية 
وتوابعها من ) الميتروبوليتانية(رآز الرأسمالية الدولية فى ضوء تقسيمها إلى دول الم

الكيانات التابعة لها واألقل تطورا والتى تقع تصوريا على الهامش وتعرف بدول المحيط أو 
وقد صيغ مصطلح شبه المحيط أو أشباه األطراف بالتالى امتدادا لهذا التصور . األطراف

ويشير المصطلح إلى تلك الدول أو . ونتيجة إدراك عدم مالءمة هذا التصور الثنائى القطب
المجتمعات التى ال تمثل دول المرآز وال هى من األطراف، وإنما تقع فى مكان وسط بين 

فقد ظلت هذه الدول تابعة، ومتخلفة إلى حد ما، على الرغم من أنها أنجزت مستويات . االثنين
  .ومن أمثلة هذه الدول اليونان وأيرلندا. ال بأس بها من التصنيع

                                           
(*) New Age Spiritualism. 

ذات طبيعة دينية علمية تؤآد على  -أمريكية أساسا  -حرآة  Scientologyحرآة العلمولوجيا  )*(
ها تختلف عن حرآة استنباط أو استقراء وواضح أن. دور الروح أو طاقة الحياة فى الكون المادى

أو إثبات اإلعجاز العلمى ) خاصة القرآن الكريم(المبادئ العلمية من النصوص الدينية االسالمية 
 )المترجم(  . الخ.....للقرآن الكريم 



 

  

 Diaspora  الشتات، دراسات الشتات

وقد استخدم المصطلح ألول مرة . يعنى المصطلح انتشار الناس فى شتى أنحاء العالم
وفى العصر الحديث لإلشارة أيضا إلى . لإلشارة إلى اليهود الذين تبعثروا بعد أسر بابل

أما اليوم . ارجهااليهود الذين يعيشون خارج فلسطين، وبعد قيام اسرائيل، الذين يعيشون خ
فقد اتسع استخدام المصطلح لإلشارة إلى أى موقف ينتشر فيه جماعة من المهاجرين على 

  .)*(نطاق مكانى واسع

وقد شهدت السنوات األخيرة من عقد الثمانينيات واألولى من عقد التسعينيات أن 
النقد الواعى  تحولت دراسات الشتات للخبرات والجماعات المهاجرة عبر العالم إلى نوع من

ويعكس هذا التغيير فى المصطلحات . لدراسات علم االجتماع السابقة عن الهجرات الدولية
آموضوع مهم فى ميدان الماآرو  العولمةالمستخدمة تحوال أوسع نطاقا تجاه قضية 

، وإن آان يمكن القول أيضا أن )الدراسة السوسيولوجية للوحدات الكبرى(سوسيولوجيا 
قد أثرت هى األخرى تأثيرا واضحا فى إحداث هذا د الحداثة وما بعد البنيوية ما بعنظريات 
ويذهب دعاة هذه النظرة الجديدة إلى أن التيسيرات والتحسينات التى طرأت على . التحول

البريد االلكترونى، (ووسائل االتصال ) مثل رخص أسعار السفر بالطائرات(وسائل النقل 
قد مكنت جماعات الشتات المبعثرة فى آافة أرجاء ) واالنترنت وتلفزيون األقمار الصناعية،

األرض من أن تحافظ على هوياتها المتميزة، وعلى أساليب حياتها، والعالقات االقتصادية 
وهكذا حلت محل القومية ذات الحدود المكانية الصارمة، والتى تسم آل دولة . الخاصة بها

واستطاعت . لحدود المتغيرة والمتنازع عليهامن دول العالم المعاصر، حلت سلسلة من ا
: من قبيل (دراسات الشتات أن تفرز قدرا وفيرا من المصطلحات والمفاهيم الجديدة 

" بوتقة الصهر السابقة على الهجرة"، و"الفضائيات اإلثنية العالمية"، و "المجتمعات المتخيلة
، والشبكات )ابرة للقومياتالع(وتصف تلك المصطلحات تلك المؤثرات الدولية ). وغيرها

االجتماعية والجماعات محل الدراسة، وبذلك تحل محل المصطلحات التقليدية التى آانت 
ومن الدراسات التى . تستخدم عادة فى دراسات الهجرة وتمثل ثقافات المجتمعات الجديدة

طى األسود، األطلن: تعبر أفضل تعبير عن هذا االتجاه الكتاب الذى ألفه بول جيلروى بعنوان 
، والكتاب الذى أصدره نانسى آبلمان وجون لى بعنوان  األحالم )٣٠٢(١٩٩٣الذى صدر عام 

                                           
الذين  -قديما وحديثا  -من المحزن والمؤسف فى نفس الوقت أن العرب أصحاب فلسطين  (*)

إلسرائيلى من بيوتهم وأبعدهم عن وطنهم، وأصبحوا يقيمون فى شتى أرجاء طردهم االحتالل ا
 )المحرر(  . فلسطينيو الشتات: األرض بات يطلق عليهم اآلن فى آثير من الكتابات الدولية 



 

  

األمريكيون من أصل آورى وأحداث شغب لوس أنجلوس، الصادر عام : التعيسة
٣٠٣(١٩٥٥(.  

ويذهب المتحمسون لدراسات الشتات الجديدة إلى أنها تستطيع حل وتفسير التعقيد، 
ولة التى تتسم بها هويات المهاجرين وخبراتهم، وأنها قادرة على تحقيق ذلك والتنوع، والسي

بأسلوب واقعى يفضل األسلوب الذى آانت تتبعه نظريات ونماذج الهجرة الدولية القديمة 
تؤآد  -فى رأى هذا الفريق  -وهى النظريات والنماذج التى آانت . ذات الطبيعة الميكانيكية

وحدوث التأثيرات فى اتجاه واحد فقط، وعلى اقتالع  على حدوث تدفق المهاجرين
وعاء بفعل نظرية  التمثل المهاجرين من مجتمعاتهم وثقافاتهم األصلية فى بلد المنشأ، وعلى 

  .وتبنى ثقافة مجتمع المهجر الصهر 

فى مقابل هذا يذهب نقاد دراسات الشتات إلى أنها خلقت آما هائال من المصطلحات 
قيمة، والعناصر النظرية العويصة والمبهمة، فضال عن تجاهلها الواضح لقيمة الجديدة قليلة ال

األرقام والتعميمات، وآذلك ميلها إلى تجاهل الدراسات السوسيولوجية السابقة لموضوع 
خاصة حيث تسجل تلك الدراسات السوسيولوجية أبنية معقدة للفرص والشبكات الهجرة، 

آما . مسبقا أو ينبئ سلفا بدراسات الشتات الجديدة ذاتها االجتماعية للمهاجرين على نحو يدل
المؤثرات  -على نحو ال مبرر له  -قيل أيضا أن دراسات الشتات الجديدة قد أغفلت 

ومن المؤآد أن الكثير من تلك الدراسات يعتمد فى . االقتصادية والسياسية البنائية فى الهجرة
رويها أفراد من المهاجرين، وأنها تولى المحل المقام األول على الحكايات الشخصية التى ي

  .األول من اهتمامها دراسة وتسجيل الثقافة الشائعة لمجتمع مهاجرى الشتات

 Cathexis     شحنة انفعالية

الذى فرويد، ويرتبط المصطلح بصفة خاصة بسيجموند . شحنة من الطاقة النفسية
. فى األفكار أو األشخاص أو األشياء) نسيةالج(استخدمه لإلشارة إلى استثمار الطاقة الليبيدية 

هذه الموضوعات االنفعالية للهو تواجهها قوى انفعالية مضادة يوظفها األنا فى عملية الكبت، 
  . تحليل نفسى: انظر أيضا

 Personality        الشخصية

 أحد المفاهيم العديدة التى يستخدمها المشتغلون بالعلوم االجتماعية لإلشارة إلى الفرد
 Personaوالمصطلح مشتق من الكلمة الالتينية ). الذات والهويةومن تلك المفاهيم األخرى (
، وهو يعنى مجموع السمات والخصائص التى تتسم بقدر من االستقرار، )القناع: وتعنى (



 

  

ويعتقد أن تلك السمات لديها القدرة . يقدرها ويحكم عليها اآلخرون، والتى تميز فردا عن آخر
معنى . تمرار عبر الزمان والمكان، وهى تمثل أساسا للسلوك الصادر عن صاحبهاعلى االس

على حين ) موضوع للتقويم الخارجى(ذلك أن مصطلح الشخصية يشير إلى الفرد آموضوع 
  ).آمصدر للفعل والتأمل الذاتى(يشير مصطلح الذات إلى الفرد آذات 

صل فى ثنايا محاولة التنبؤ قد نبتت فى األاالتجاه، والشخصية، شأنها شأن فكرة 
بسلوك الفرد أو تفسير هذا السلوك، ومن ثم يشير إلى األشياء التى يؤديها الفرد فى موقف 

فيه االتجاهات لصيقة بالموضوع وخاصة به ولكن فى الوقت الذى تعد . ى إليهمعين مما ينتم
ر إلى نجد أن مصطلح الشخصية يشي) أى أنها موجهة نحو أشخاص أو أشياء معينة(

والفرض األساسى الكامن وراء ذلك أن . توجهات وميول أعرض مساحة وأآثر عمومية
والموقف، وأن األهمية النسبية لكل ) أو االتجاهات(الشخصية : السلوك يمثل دالة لعاملين هما

فهناك بعض المواقف التى تكاد تتجاوز الفروق بين . منهما تتباين من موقف آلخر
وقف اشتعال حريق فى دار للسينما، وما يرتبط بذلك من ذعر عام الشخصيات، من قبيل م

فى حين هناك بعض المواقف التى تسمح بظهور الفروق بين . يلف آل الموجودين فى القاعة
  .الشخصيات وتتيح لها فرصة النمو

فهناك . وهناك اختالفات هائلة فى الطرق الدقيقة لقياس الشخصية واإلحاطة بها
بين مضمون للمفهوم يرى أن آل فرد آائن فريد متميز له شخصيته  خالف أساسى مستعر

الخاصة التى يتعين وصفها واإلحاطة بها فى آليتها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حاجة 
إلى الوصول إلى تعميمات قائمة على دراسة مالمح ) الوضعية: انظر(العلم الوضعى 

وهكذا نرى االتجاه األول . عدد آبير من األفرادالشخصية المنوالية أو النمطية المشترآة بين 
فى دراسة الشخصية، حيث يتمحور البحث ) التخصيصية(ينتمى إلى االتجاهات الفردية 

انظر (أما الرأى الثانى فيوحى باالتجاه التعميمى . حول وصف وتحليل الفرد المتفرد المتميز
الذى يقوم فى األساس على دراسة ) ةاالتجاهات الفردية فى مقابل االتجاهات التعميمي: مادة

ويرتبط آل من هذه االتجاهات . عدد آبير من الناس والوقوف على السمات المشترآة بينهم
ولكنا نستطيع القول أن هذا التعارض خادع . ببعض نماذج الشخصية األآثر جزئية وتفتيتا

اسة الشخصية تجتهد فى إلى حد ما، ألننا نجد فى الواقع أن أغلب االتجاهات المعروفة فى در
  .محاولة بلورة نماذج عامة للشخصية فى نفس الوقت الذى تقوم فيه بوصف الحاالت الفردية

فى الشخصية بأوسع استخدام فى مجال الدراسة المفصلة فرويد وقد حظيت نظرية 
فى دراستى تاريخ الحالة الكالسيكيتين اللتين  -مثال-لشخصية الفرد، على نحو ما نجد 



 

  

ولكن تلك التحليالت المفصلة تنهض على . واإلنسان الذئب Doraما فرويد عن دورا أجراه
أن هناك بناء للشخصية  -فى أشهر صورها المعروفة   -نظرية عامة فى الشخصية ترى 
والسلوك هو . ، واألنا، واألنا األعلى)الهو أو الهى(إالد : ثالثى األبعاد أو المكونات، وهى

ويتوقف تحديد شخصية . مى بين عوامل اإلد، واألنا، واألنا األعلىمحصلة التفاعل الدينا
الفرد على نجاحه فى اجتياز المراحل المختلفة المتتابعة للنمو الجنسى النفسى خالل السنوات 

  .الخمس األولى من العمر

ولقد أصبحت نظريات فرويد ذات السطوة والتأثير األقوى على المستوى اإلآلينيكى، 
فرد الواحد المعين هو محور البحث والتحليل، وحيث يكون من الضرورى حيث يكون ال

ويتم ذلك باألساس من خالل المالحظات التى تتجمع . وصف وتحليل شخصية الفرد تفصيال
قد االختبارات االسقاطية وإن آان يتعين اإلشارة إلى أن . أثناء جلسات التشخيص والعالج

السياق اإلآلينيكى أيضا، آأداة يمكن أن تساعد  استخدمت هى األخرى على نطاق واسع فى
أما فى دوائر علم النفس األآاديمى فكانت االتجاهات . فى الكشف عن ديناميات الشخصية

التعميمية أآثر شيوعا، وترآز القدر األآبر من االهتمام على تطوير المقاييس الموحدة 
ويشير . اسم اتجاه السمةومن تلك االتجاهات المعروفة ما يعرف ب. لدراسة الشخصية

أى ميل للفعل أو (مصطلح سمة إلى إحدى سمات الشخصية أو ميول تلك الشخصية 
، ويسعى هذا االتجاه إلى الوقوف على السمات األساسية )لالستجابة على نحو معين

للشخصية، ووصف األفراد من واقع ما يتميزون به من سمات، وآذلك دراسة ارتباط تلك 
  . الصادر عن ذلك الفرد السمات بالسلوك

الشخصية، : فى آتابه بعنوان أولبورتوقد طور عالم النفس األمريكى جوردون 
، فكرة سمات الشخصية، وذلك من خالل تصنيف العدد الهائل من )٣٠٤(١٩٣٧الصادر عام 

الكلمات المستخدمة فى لغة الحياة اليومية لوصف األفراد والجماعات، واختيارها على أساس 
وقد انتهى ألبورت فى بحثه إلى تأآيد تفرد الفرد وتميزه، وترابط سمات . وحدسىبدهى 

أآثر منها ) تخصيصية(الشخصية، وآانت توجهاته فى هذا البحث ذات طبيعة فردية 
فى انتقاء قائمة أآثر تحديدا من التحليل العاملى فى مقابل هذا استخدم رايموند آاتل . تعميمية

. آما استطاع أن يطور اختبارا للشخصية لقياس تلك السمات سمات الشخصية المستقلة،
آالسيطرة : وتتكون قائمة السمات التى بلورها من ست عشرة سمة، آل منها ثنائية القطبية

فى مقابل الخضوع، والتطرف فى مقابل المحافظة، والحساسية العاطفية فى مقابل الخشونة 
فى تقليل عدد عوامل الشخصية إلى أقل من  وفى نفس االتجاه نجح هانز أيزنك). الفظاظة(



 

  

. االنطواء، والعصابية/ االنبساط: ذلك، مفترضا أن البعدين الرئيسيين فى الشخصية هما
وعلى الرغم من أن أساليب التحليل العاملى التى استخدمها آاتل وأيزنك قد تعرضت لعديد 

وع اختبار الورقة والقلم التى من االنتقادات القوية، فإننا نجد أن اختبارات الشخصية من ن
  .طوراها أصبحت تحظى بانتشار واسع النطاق

والمالحظ أن عالقة علم االجتماع بدراسة الشخصية آثيرا ما اتسمت باالزدواجية، 
على الحاجة إلى تفسير  دورآايمفتأآيد . هذا إن لم تكن قد اتسمت بالعداوة الصريحة
ه إلى رفض اإلشارة إلى العوامل النفسية أو سوسيولوجى خالص لظاهرة االنتحار قد قاد

آما الحظنا وجود اتجاه عام يرى أن موضوع ". حاالت المرض النفسى"االستعانة بها، مثل 
ومعنى ذلك فى الواقع تضمين . الشخصية ينتمى إلى ميدان علم النفس، ال إلى علم االجتماع

فروق المالحظة بين األفراد بعض المسوح االجتماعية بعض مقاييس الشخصية إلثبات أن ال
بعض رموزه، مثل  -مع ذلك  -ولكن عرف علم االجتماع . ليست راجعة إلى الشخصية

الذين حاولوا دراسة العالقات التى يمكن أن تقوم بين الشخصية والبناء بارسونز، تالكوت 
ة الذين واعتمد علماء االجتماع هؤالء على بحوث علماء األنثروبولوجيا الثقافي. االجتماعى

ربطوا بين الثقافة والشخصية، وهى نفسها البحوث التى تأثرت بقوة بنظريات فرويد فى 
الشخصية، اعتمدوا عليها فى تأآيد تشكل الشخصية بفعل العوامل االجتماعية، ولكن األهم 

سواء آان (أنهم اعتمدوا عليها فى دراسة التوافق بين سمات الشخصية والتنظيم االجتماعى 
نظيم مجتمعا آبيرا أو مؤسسة أو تنظيما أآثر تحديدا من ذلك آشرآة تجارية أو هذا الت

األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، : ويمكن أن يعد آتاب ماآس فيبر). جماعة دينية
: انظر أيضا. ، واحدا من تلك النوعية من البحوث السوسيولوجية)٣٠٥(١٩٠٥الصادر عام 

  .الثقافة والشخصية، المجتمع الجماهيرى، النرجسيةالشخصية التسلطية، مدرسة 

 Authoritarian Personality  الشخصية التسلطية

وزمالؤه فى آتاب يحمل ذات االسم، نشر للمرة أدورنو مصطلح صكه تيودور 
) من بين أشياء أخرى(، ليصف نمطا من أنماط الشخصية يتسم )٣٠٦(١٩٥٠األولى عام 

للسلطة، والجمود، والتكبر تجاه أولئك الذين يعتبرهم ذوى  باالمتثال المتطرف، والخضوع
  .مرتبة أدنى

وآان أدورنو أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت الذين فروا من حكم الرايخ الثالث 
إلى بريطانيا، ومنها إلى الواليات المتحدة، حيث أجرى العديد من البحوث ) المانيا النازية(

للسامية، والمتمرآزة حول ذاتها، وذات الطبيعة  اإلمبيريقية حول الشخصيات المعادية



 

  

، للفا شيةوفى محاولته لتفسير أسباب آون بعض الناس أآثر عرضة من غيرهم . الفاشية
لالتجاهات مقاييس ليكرت وتبنى نسق معتقدات تسلطية من غيرهم، صاغ أدورنو العديد من 
وقد تم . خصية التسلطيةوالتى آشفت عن وجود عناقيد من السمات التى أطلق عليها الش

، وآان االهتمام )التمرآز حول الساللة، معاداة السامية، الفاشية(صياغة العديد من المقاييس 
وآشفت المقابالت التى . بهذه الدراسة قد ينبع جزئيًا من الرغبة فى اختبار هذه المقاييس

وامل مثل التمرآز عقدت مع مايزيد على ألفين من المبحوثين، عن وجود ارتباط وثيق بين ع
حول الساللة، واالمتثال الجامد للقيم السائدة، والميل للخضوع للسلطة األخالقية للجماعة 
الداخلية، االستعداد للعقاب، ومعارضة االعتقاد المتصور والمرهف فى النظريات القدرية، 

دية هذه التجمعات العنقو. وعدم الرغبة فى التسامح مع الغموض أو عدم تحدد المواقف
وقد . باألنماط األسرية -باستخدام النظرية الفرويدية  -لالتجاهات التسلطية تم ربطها الحقًا 
ما بين الشخصية التسلطية ونمط اختبار تفهم الموضوع ربطت المقابالت المتعمقة واستخدام 

أسرى يتسم بالجمود والنظام الشديد والقواعد المفروضة من الخارج والخوف من االمتهان 
  .من مطالب الوالدين) متهان النفسا(

التعصب، والحيل الدفاعية، ويعد آتاب الشخصية التسلطية دراسة آالسيكية فى 
وقد أصبح مصطلح الشخصية التسلطية ذاته أحد ). آبش الفداء: انظر مادة (والتبرير 

ومن . مفردات لغة الحديث اليومى، على الرغم من أن البحث األصلى قد أثار الكثير من النقد
بين مكامن الضعف األخرى، أشار النقاد إلى أن دراسة أدورنو تقيس التسلطية اليمينية فقط، 
وال تفلح فى أن تأخذ فى االعتبار االنغالق العقلى الذى يسم آال من اليمين واليسار على حد 
سواء؛ أى أنها تميل شأنها فى ذلك شأن آافة نظريات البحث عن آبش فداء إلى اختزال 

مليات التاريخية المعقدة إلى مستوى الحاجات السيكولوجية، وأن الدراسة نفسها تنهض الع
: ويوجد عرض نقدى مفصل لهذه الدراسة فى آتاب جون مادج. على مقاييس وعينات خاطئة

  .النظرية النقدية: انظر أيضا . )٣٠٧(١٩٦٢األصول العلمية لعلم االجتماع، الصادر عام 

 National Character    بع القومىالشخصية القومية، الطا

  .الثقافة والشخصية، التحديث، القومية) مدرسة: (انظر

 Conforming Personality  شخصية ممتثلة

  .االمتثال السلوآى: انظر

 Drinking and Alcoholism  شرب الكحوليات وإدمان الخمر



 

  

ومسكرة، وشرب ) تؤدى إلى خفض النشاط أو الحيوية(الكحول مادة خافضة 
وقد تكون أحيانا . لكحوليات ممارسة شائعة من ممارسات وقت الفراغ فى آثير من الثقافاتا

محل تقدير واعتبار وتلعب دورا مهما فى آثير من الممارسات الشعائرية الدينية والعلمانية 
آما أن هناك بعض الثقافات التى تحرم شرب الكحوليات ألسباب دينية ). شعائر: انظر مادة(
 -مثل فنلندا  -على حين نجد مجتمعات أخرى ). لحال فى البالد اإلسالمية مثالآما هو ا(

وأشهر . سعت إلى فرض قيود صارمة على تناوله وعلى إتاحته، وذلك ألسباب اجتماعية
الحاالت التى فشل فيها الحظر الكلى للكحوليات هو ما شهدته الواليات المتحدة خالل 

المملكة المتحدة فإن قوانين الترخيص بتقديم المشروبات أما فى . عشرينيات القرن العشرين
ولكن المالحظ أن اإلنفاق على الكحوليات قد . الكحولية بدأت تسن منذ الحرب العالمية األولى

ارتفع منذ الحرب العالمية الثانية فى أغلب المجتمعات الصناعية المتقدمة، وذلك آجزء من 
آما . لفراغ فى ميزانيات األسر فى تلك المجتمعاتارتفاع نسبة االنفاق على أنشطة وقت ا

ازدادت نسبة تعاطى الكحوليات داخل البيت، وإن آان شرب الكحول مازال مرتبطا باتخاذ 
. المظهر المتأنق، أو االنعزال عن الناس والهروب، أو القيم الذآورية،  أو الصداقة الحميمة

غالبة وهى آون معظم روادها من  والمالحظ أن النوادى والبارات مازالت تتسم بسمة
والمشروبات الكحولية تعمل عل تخليص اإلنسان من اإلحساس بالقيود والكوابح، . الرجال

أما عن . ومن ثم يمكن أن يؤدى تعاطيها إلى تعويق قدرته على الحكم الصحيح على األمور
لكن هذا التعاطى له و. تعاطيها بكميات معتدلة فإن ذلك التأثير يكون محل التقدير االجتماعى

آثار على الصحة من حيث أنه يؤدى إلى زيادة احتمال التعرض للحوادث، أو الدخول فى 
ولشرب الكحوليات بعض . ممارسات جنسية غير مأمونة صحيا، وما إلى ذلك من مشكالت

، وغير ذلك من "دعوة المجموعة المشارآة على آأس"المعانى واالرتباطات الرمزية مثل 
ويفيد هنا بشكل . تبادل، والتأليف بين أفراد الجماعة، أو االنعزال عن اآلخرينشعائر ال

خاص استخدام بعض آراء وأفكار التفاعلية الرمزية، والباحثين األنثروبولوجيين، وأصحاب 
  .نظرية الثقافة الفرعية

يمكن  -أما مصطلح إدمان الخمر فقد صكه الباحثون لإلشارة إلى حالة خاصة 
يتم فيها االعتماد بشكل خطر على الكحوليات، بحيث يكون الفرد مدمنا  -يا تشخيصها طب

وقد شهدت سنوات منتصف القرن التاسع عشر قبوال واسعا لمصطلح إدمان الخمر . للكحول
من قبل بعض جماعات المساعدة الذاتية، وأصبح بمثابة حجر الزاوية فى فلسفتهم، مثل 

. فى الواليات المتحدة فى ثالثينيات القرن العشرين المدمن المجهول، التى تأسست: جماعة
واعتبر هؤالء أن إدمان الخمر نوع من المرض، ونوعا من االضطراب الوراثى، ومشكلة 



 

  

ومما الشك فيه أن تعاطى المشروبات . نفسية، وأحد اآلثار المترتبة على التفكك األسرى
خاصة جرائم العنف، (الخطيرة الكحولية واإلفراط فيه يرتبط بوقوع الجرائم الصغيرة و

، وباإلصابة ببعض األمراض أو العلل، وحدوث اإلصابات فى مكان )وحوادث السيارات
. ومع ذلك فقد تعرض مفهوم إدمان الخمر للنقد المبرر خالل السنوات األخيرة. العمل

مر فمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات والمؤسسات لم تعد تقبل اعتبار إدمان الخ
مرضا، آما أخذت دراسات إدمان الخمر تسترشد بطائفة عريضة من التوجهات والنظريات 

  . االجتماعية والثقافية

 Legitimacy, Legitimation  الشرعية، إضفاء الشرعية

يشير مصطلح إضفاء الشرعية ال إلى عملية تأسيس القوة فحسب، وإنما إلى أمر أآثر 
هى ما يتم إسباغه ) أو السلطة الشرعية(والشرعية ). خالقياأ(أهمية وهو منحها أساسا معنويا 

  .على مثل هذا التوزيع المستقر للقوة عندما يعد صحيحا

أهمية محورية لفهم الجوانب المعقدة للعالقة بين القوة  فيبروتمثل مؤلفات ماآس 
ويعنى . آنمطين مثاليين" القوة الشرعية"و " القوة الفعلية"والشرعية، ونجده يميز بين 

حيث يتضمن السيطرة على المصالح، المصطلح األول الخضوع الذى يتم على أساس من 
لشرعية أما مصطلح القوة ا. السلع والخدمات فى السوق خضوع الفرد طواعية لتلك القوة

فيعنى أنه عند نقطة معينة تحتاج القوة الفعلية المجردة إلى تبرير نفسها، ومن ثم تعمل 
باستخدام عملية إضفاء الشرعية على خلق معنى الواجب واالمتثال له، بصرف النظر عن 

  .الدوافع والمصالح الشخصية

يدية، أو ويمكن أن يدعى الشرعية فى الواقع أصحاب القوة المستندة إلى أسس تقل
وبالمثل يتم إضفاء الشرعية، ومن ثم السلطة الشرعية، على . آاريزمية، أو قانونية رشيدة

توزيع القوة القائم على أساس التقاليد، أو على أسس عاطفية معنوية ترتبط عادة بالكشف 
، أو على أساس اإليمان العقلى القيمى أو أسس مطلقة باإليمان -أو الكاريزما  -) اإللهام(

أى إضفاء الشرعية (ويمثل مضمون التبرير المستخدم الستمرار السيطرة . بشرعية النظام
، يمثل األساس الذى تنهض عليه الفروق فى األبنية اإلمبيريقية للسيطرة بوصفها )عليها

  . تنظيمات بيروقراطية

فالنظام يصبح أآثر صدقا . ذلك النظام" صدق"ويميز فيبر بين شرعية النظام وبين 
فالنظام يمكن أن . دما يزداد احتمال توجيه الفعل بمقتضى اإليمان بوجود نظام شرعىعن



 

  

  . يكون أقل صدقا أو أآثر صدقا، وليس أقل شرعية أو أآثر شرعية

، ومن السوقوفى رأى فيبر أنه من الممكن تعريف القوة الفعلية بأنها مصاحبة لنظام 
. ومن ثم بجماعات المكانة المكانة، بة لنظام والقوة الشرعية بأنها مصاح الطبقة، ثم بنظام 

وتمثل آل النظم مزيجا  من نمطى القوة، مع أنه من الواضح أن الطبقات التجارية، والطبقات 
المالكة، والطبقات االجتماعية ترتبط بالحرآة المتتابعة زمنيا تجاه إضفاء الشرعية على القوة 

ويدل ظهور الفعل الذى يستهدى بالعادات، والتقاليد، . الطبقية التى يدعمها نظام المكانة القائم
والمواضعات االجتماعية، واإللزام القانونى، وأخيرا تفسير الرموز الدينية، يدل على 
المراحل المتتابعة لعملية إضفاء الشرعية على قوة الحكام، ومن شأنها أن تؤدى فى نهاية 

نه عندما تتوقف الجماهير عن التسليم إال أ. األمر إلى إيجاد نظام مستقر لتوزيع القوة
واضحا بوصفه العامل المحدد " الموقف الطبقى"، ويصبح "بأسطورة المزايا اإليجابية"

لمصير الفرد، يمكن القول بأن الشرعية المتجذرة فى نظام المكانة وما يصاحبه من العملية 
ار معها نظام المكانة اإليديولوجية إلضفاء الشرعية قد تعرضت لإلنهيار أو التفكك، وإنه

وال يقدم فيبر وصفا أو تشخيصا للعوامل التى تعجل بوقوع أزمة شرعية، رغم أن . نفسه
الفصل الخاص بشروط تكوين السلوك الطبقى االجتماعى فى دراسته الشهيرة المعنونة 

  .تلقى بعض الضوء على هذا السيناريو" الطبقة والمكانة والحزب"

مثاال عصريا لألساس المتبع فى إضفاء الشرعية، المواطنة  ويمكن اعتبار إيديولوجية
حيث يؤدى توسيع الحقوق الرسمية المدنية، والسياسية، واالجتماعية إلى خلق نظام للمكانة 

ومع ذلك فإن . المتأخرةالرأسمالية ألوجه عدم المساواة الناجمة عن نظام السوق فى مرحلة 
آالمساواة الفعلية للكافة (لتلك الحقوق الرسمية  الضغوط التى تمارس لتوفير مضمون حقيقى

أمام القانون، وحق التملك الفعلى، واالستمتاع على قدم المساواة بالحق فى التعبير، وآفالة 
ن شأنها أن تعمل فى النهاية على م) سبل المشارآة فى عناصر الرفاهية داخل ذلك المجتمع

  .رعيةالتقليل من خطورة دور المواطنة فى إضفاء الش

 Multinational Corporations  شرآات متعددة الجنسية

يتخطى فيه البناء المالى والسيطرة اإلدارية الرأسمالية شكل من أشكال الشرآات 
ويكون توجهه نحو  -حدود الدولة القومية  -وتكامل األنشطة اإلنتاجية الحدود القومية 

  .عىالتكامل الصنا: انظر. الدولية أو العالميةاألسواق 

 Rites of Passage  شعائر االنتقال أو المرور



 

  

الشعائر التى تمارس فى حالة تغير المكانة، آما هو الحال فى االنتقال من مرحلة 
فى دراسته فان جنب وقد ميز أرنولد . الشباب إلى مرحلة البلوغ، ومن العزوبة إلى الزواج

النفصال، وشعائر العزل، وشعائر الكالسيكية التى نشرها تحت نفس هذا العنوان بين شعائر ا
وينظر إلى الشعائر المرتبطة بالتغير فى المكانة على أنها تشتمل أيضا على هذه . االندماج

  .وبين آل منها واألخرى تمييزات رمزية واضحة. المراحل الثالث

 Status Degradation Ceremony  شعائر انخفاض المكانة

ظروف شعائر انخفاض : "راسته عن صك هذا المصطلح هارولد جارفينكل فى د
 )٣٠٨().١٩٥٦والتى نشرت فى المجلة األمريكية لعلم االجتماع، عام " (المكانة الناجحة

الهوية ويقصد بشعائر انخفاض المكانة األفعال االتصالية التى توجه نحو تغيير أو تعديل 
للجماعة عن  الكلية لفرد معين بحيث تصبح هوية ذات مستوى أدنى داخل التصور العام

وقد ذهب جارفينكل إلى أن الشروط البنائية للسخط المعنوى . التدرج الهرمى للهويات
وتعد . ظاهرة عامة شائعة فى جميع المجتمعات -والعار، ومن ثم شروط انخفاض المكانة 

ساحات المحاآم أحد األمثلة التى تشهد شعائر انخفاض المكانة عالنية بأمر بعض األشخاص 
ولكن . والتى تتخذ شكل الروتين المهنى المتكرر) المحامون والقضاة(ن فى ذلك المتخصصي

عمليات الشجب واإلدانة العلنية التى تتم فى مناسبات وأوساط اجتماعية أخرى فقد تكون على 
ومن المالحظ أن هذا المصطلح يلقى . نفس الدرجة من فاعلية اإلدانة فى ساحات المحاآم

. فى سياق الحياة اليوميةاالنحراف فى تعريف  د فعل المجتمعربعض الضوء على أهمية 
  .نظرية الوصم، المكانة، الوصمة، التفاعلية الرمزية: انظر أيضا

 Witchcraft         الشعوذة 

  .السحر، الشعوذة، والسحر الضار: انظر

 Affect, Affective, Affectivity  ، عاطفية)عاطفى(، شعورى، )عاطفة(شعور 

وينطوى استخدام المصطلح فى علم االجتماع بصفة . الشعور هى انفعال العاطفة أو
فعلى . عامة على القول بأن فعًال ما يمارس أو يؤدى بغرض اإلشباع االنفعالى أو الوجدانى

الوعى الطبقى فى الواليات المتحدة، الصادر "سبيل المثال، وفى معرض مناقشتهما لقضية 
ى جاآمان وروبرت جاآمان الروابط العاطفية الطبقية، ، يناقش آل من مار)٣٠٩(١٩٨٣عام 

قضية ما إذا آانت األبعاد الذاتية للطبقة االجتماعية تنطوى على شعور "وعلى وجه التحديد 
وتمثل المقابلة بين التوحد الوجدانى . باالرتباط الوجدانى، وليست مجرد مسألة توحد شكلى



 

  

التى يمكن فى بارسونز، غيرات النمط عند تالكوت والحياد الوجدانى أحد االزواج المسماة بمت
  .النزعة الفردية العاطفية: انظر أيضًا. ضوئها تصنيف وتحليل المجتمعات المختلفة

 Transsexual  الشعور باالنتماء للجنس اآلخر

معين، ولكنه يتحول بعد ذلك إلى الجنس اآلخر، ولكنه ) نوع(شخص مولود بجنس 
نسية لتغيير أعضائه الجنسية حسب الوضع الجديد، آما يحتاج يحتاج إلى عملية جراحية ج

والحالة المثلى . إلى تدريب آامل على الدور الجنسى لذلك الجنس الذى انتقل إليه حديثا
للكثيرين من الذين يشعرون باالنتماء للجنس اآلخر هى االنتقال الكامل غير الالفت للنظر 

وقد اآتشفت ظاهرة االنتماء للجنس اآلخر . رإلى الجنس اآلخر واالنتماء النوعى اآلخ
إآلنيكيا فى منتصف القرن العشرين، ولكنها فيما عدا هذا تمثل أهمية آبرى لعلم االجتماع فى 

  .ارتداء مالبس الجنس اآلخر: انظر أيضا. دراسة النوع واالنحراف

 Ritual        شعيرة أو شعائرى

السلوك يتم أداؤه فى مواقيت مناسبة من  -فى الغالب  -الشعيرة عموما نمط متكرر 
واحدا من الميادين االجتماعية الرئيسية التى يتم الدين ويعتبر  . رموزوقد يتضمن استخدام 

فيها ممارسة الشعائر، وإن آان نطاق الشعائر قد يمتد إلى جوانب علمانية ودنيوية فى الحياة 
فى علم االجتماع عند إرفنج وعلى سبيل المثال فإن المنظور المسرحى . اليومية أيضا

وهى األنماط السلوآية اليومية ذات " شعائر التفاعل"يرجع بصورة مكثفة إلى  جوفمان 
الطابع الشعائرى التى يتعاون بواسطتها األفراد فى التعرف على الحقيقة المشترآة مع حفاظ 

فى سلوآيات مقاالت : شعائر التفاعل: انظر آتابه(آل منهم  على إحساس اآلخر بذاتيته 
  .)٣١٠()١٩٦٧التعامل المباشر، الصادر عام 

الصور األولية للحياة الدينية، : آما يتضح فى آتاب(ويميز االتجاه الدورآايمى 
، ويبين بوضوح )أو الدنيوى(والعلمانى المقدس تمييزا قويا بين  )٣١١()١٩١٢الصادر عام 

يرى أصحاب االتجاه الدورآايمى أن إذ ). أى المقدس(أن الشعائر تنتمى إلى المجال األول 
الشعائر  دورآايموقد صهر . الشعائر تحقق التضامن االجتماعى الالزم لحفظ تماسك المجتمع

بشكل (فى البناء االجتماعى حيث أآد أنه خالل ممارسة الشعائر يعبر الناس ألنفسهم 
هم فى الشعيرة وفى رأى دورآايم أن العنصر الم. عن أنماط العالقات فى المجتمع) صحيح

وهكذا يضفى دورآايم . هو الفعل، حيث أن الفعل يقود إلى تشكل المعتقدات وليس العكس
أساسيا، بتأآيده على أن اللبنات الضرورية لبناء ) إبستمولوجيا(على الشعيرة دورا معرفيا 



 

  

ن ويعد العمل الذى قدمه آريستل لي. الفكر يتم تناقلها خالل االنفعال المشترك بالشعيرة
يعد مثاال  )٣١٢(،١٩٨١الشعائر فى مجتمع صناعى، الصادر عام : شعائر الحكام : بعنوان

  .معاصرا رائعا للتفسير الدورآايمى للشعائر االشتراآية فى االتحاد السوفيتى السابق

 الوعى الزائفوعلى الجانب المقابل فإن االتجاه المارآسى يرى أن الشعائر تنقل 
ن ألنها ال تصور أنماط العالقات االجتماعية فى المجتمع تصويرا فهى تضلل المشارآي. فقط

إلى العنف، ) منح البرآة(من المبارآة : انظر على سبيل المثال، مارك بلوش. (صحيحا
  .)٣١٣()١٩٨٦الصادر عام 

أرنولد فان جنب إطارا لتصنيف البناء ) الفرنسى(وقد قدم األنثروبولوجى البلجيكى 
فقد آتب فان . )٣١٤()١٩٠٩شعائر االنتقال، الصادر عام : ابه المعنونفى آت(العام للشعائر 

جنب قائال إن األمر ال يقتصر على أن يولد الفرد فى المجتمع، وإنما يجب أن يولد ميالدا 
وقد حدد فان . لكى يصبح فردا اجتماعيا ويقبل فى المجتمع شعائر االنتقالجديدا من خالل 

: نتقال التى يتم من خاللها تحول الهوية االجتماعية للشخصجنب ثالث مراحل فى شعائر اال
األولى هى عزل أو انفصال الفرد من مكانته القديمة، ثم مرحلة تعلقه على عتبة الشعور، 
حيث يكون الفرد فى حالة وسطية أو انتقالية انفصل فيها عن المكانة القديمة ولكنه لم يندمج 

لة إعادة االندماج، وهى التى يكون فيها االنتقال من بعد فى المكانة الجديدة، وأخيرا مرح
  .مكانة إلى أخرى قد اآتمل رمزيا

ومن أوجه النقد الشائعة للتفسيرات السوسيولوجية للشعائر هو أن أحد المحللين قد 
يوم أحمر ساطع، : فى آتابه(ويرى لويس . فرضوا المعانى الخاصة بهم على األحداث

البحث عن معنى فى الشعائر أمر قد يفوق االهتمام بما يشعر به أن ) ٣١٥()١٩٨٠الصادر عام 
وهكذا فإن الشعائر تصبح مثل لغز الكلمات . الناس تجاه الشعائر، وهو الجانب الوجدانى

ويرى لويس أنه . المتقاطعة التى يقوم علماء األنثروبولوجيا واالجتماع بحلها أو فك رموزها
انى الخاصة بالمشارآين فيها إضافة إلى المعانى التى يجب أن يتم فهم الرموز فى ضوء المع

  . يراها المحللون

 Riot        شغب 

هو اندالع مفاجئ لعنف جمعى غالبا ما يوجه نحو الممتلكات، وأحيانا يوجه ضد 
وهناك خالف تصنيفى آبير حول التعريف الدقيق لهذا المصطلح، . المسئولين فى السلطة

االضطراب أو القلق الجمعى إلى شغب، بدال من أن نعتبره  وحول النقطة التى عندها يتحول



 

  

وهذه المسألة هنا ليست مسألة أآاديمية فقط، ذلك أن أفعال . مثال مجرد إخالل مدنى بالنظام
خاصة إذا آانت هذه (العنف الجمعى غالبا ما تثير تساؤالت حول الشرعية فى المجتمع 

شجبها من قبل أولئك الذين توجه ضدهم، من ، آما يمكن )األفعال موجهة ضد الدولة ذاتها
وعلى سبيل المثال فإن دراسة رودى . خالل وصفها بأنها أفعال إجرامية خارجة على القانون

تبين آيف أن الحشد الثورى على  )٣١٦(، ١٩٦٤الحشد عبر التاريخ، الصادرة عام : عن
. غوغائى إجرامى مسعورامتداد التاريخ األوربى قد وصفته الطبقات الحاآمة بأنه تجمهر 

دراسة تومسون للتاريخ االنجليزى فى فترة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل بينما تخلص 
تشكل الطبقة االنجليزية العاملة، الصادرة عام : وعنوانها(القرن التاسع عشر 

محطمى "إلى أن نفس الشئ قد حدث فى وصف أفعال من أطلق عليهم )٣١٧()١٩٦٤
التشكل والهزازات فى : تحت عنوان(تمثل دراسة ستانلى آوهين اإلنجليزية و. )*("الماآينات

مثاال جليا للتباين فى الوصف والوصم الذى غالبا ما يحيط بالذعر  )٣١٨()منتصف الستينيات
المعنوى الذى يرتبط بأعمال اإلغارة وقطع الطريق التى يمكن أن يتولد عنها خلل عام 

  .وشغب

سائل اإلعالم والمناقشات العامة حول سلوآيات الشغب، من هنا فإن الكثير من و
الثقافات الفرعية سواء آانت داخل إطار النضال العمالى، أو االضطرابات  العرقية أو 

الشبابية تطرح نظرية فى تفسير هذه األنشطة على أنها أعمال جماعات متطرفة طائشة أو 
ولوا الكشف عن األسباب الكامنة أما علماء االجتماع الذين حا. تصرفات رعاع إجرامية

ة هذه األحداث باعتبارها أعراضا إلى رؤي -بدال من ذلك  -خلف هذا الشغب فقد اتجهوا 
الشغب الحضرى فى الواليات "وهكذا فإن دراسة عن . لتوترات فى األبنية االجتماعية

رآة محلية المتحدة األمريكية فى الستينيات أوضحت أن هذه األفعال التى حظيت بدعم ومشا
على نطاق واسع لم تكن مجرد ممارسات تتم بقيادة وتنسيق أقلية إجرامية غير ممثلة، وإنما 
. يتعين النظر إليها باعتبارها استجابات جماعية واسعة النطاق تجاه معاناة أو مظالم مشترآة

، ١٩٦٥أحداث شغب لوس أنجلوس فى أغسطس : انظر على سبيل المثال مقال أوبرشال(
  .السلوك الجمعى: انظر أيضا. )٣١٩()١٩٦٨ور فى مجلة المشكالت االجتماعية عام المنش

 Pie - Chart, Pie - Graph  شكل توضيحى دائرى

                                           
 (*)Luddism  وهى أفعال العنف الجمعى التى آانت تقوم بها جماعات من العمال فى أوائل القرن

االنجليزى لتحطيم ماآينات المصانع اعتقادا بأن هذه اآلالت سوف تؤدى  التاسع عشر فى المجتمع
 )المترجم.   (إلى تقليل الطلب على األيدى العاملة



 

  

شكل من أشكال اإلحصاء الوصفى يستعرض البيانات على نحو تصويرى، آما فى 
اد النسبية ويعرض هذا الشكل األعد. الوارد فى الشكل التوضيحى أدناه -االفتراضى  -المثال 

وقد قسم . لألفراد الذين التحقوا بالجامعات مصنفين على أساس انتماءاتهم الطبقية االجتماعية
، Salariatأصحاب الرواتب : هم (الملتحقون بالجامعات إلى أربع طبقات اجتماعية 

أو (، وقسمت الكعكة )وأصحاب األعمال الخاصة، والموظفين اإلداريين، والطبقة العاملة
والميزة . مع حجم الملتحقين بالجامعات من آل فئة طبقيةتتناسب " قطع"إلى ) رةالدائ

الرئيسية لهذه الطريقة فى عرض البيانات أنها تجعل من السهل على القارئ تبين النصيب 
أما حيث يكون الهدف األساسى من العرض هو إبراز . النسبى لكل فئة من مجمل الدائرة

مدرج التكرار أو المدرج ختلفة فإنه يفضل فى هذه الحالة استخدام األحجام النسبية للفئات الم
  .التكرارى

 Totalitarian, Totalitarianism  )مذهب تجميع السلطة(شمولى، شمولية 

يبدو أن هذا المصطلح قد نشأ مع النظام الفاشى اإليطالى الذى شهدته إيطاليا تحت 
وتعنى . Giovanni Gentileتيل حكم موسولينى، وبفضل أعمال الفيلسوف جيوفانى جن

، "الدولة الشاملة، القابضة على آل شئ، والمستوعبة لكل شئ، والمحيطة بكل شئ"الكلمة 
ومن ثم يمكن أن تصدق على عديد من االمبراطوريات ونظم الحكم، وعلى األنظمة اليمينية 

. ع النطاقبصفة عامة، أى حتى فترة الحرب الباردة، حيث اآتسبت شيوعا واستخداما واس
ومن االستخدامات الشديدة الخصوصية لذلك المصطلح إطالقه على دولة السويد القائمة على 

  .نظام الرفاهية الشامل

ولكن الشائع فى العادة أن ذلك النظام يؤلف بين مجموعة من المقومات والمالمح، 
 تعطى نفسها بعدد من االيحاءات والمضامين االنفعالية، التى ال -موضوعيا  -التى ترتبط 

للفحص والتمحيص، وذلك عندما يرادفون بينها وبين بعض المصطلحات األخرى، مثل 
ويرجع الفضل إلى عالمى السياسة آارل فريد ريش وزبجينيو ". إمبراطورية الشر"

وإعادة صياغته وتحويره الفاشية، برجنسكى فى تحويل معنى هذا المصطلح من النظم 
وقد قدموا ستة عناصر . عن االتحاد السوفيتى فى عهد ستالينبحيث يمثل النموذج المعبر 

  :ظام الشمولى، وهذه العناصر هىأساسية عدوها تتضافر تضافرا عضويا فى تحديد هوية الن

الشمولية المحددة تحديدا دقيقا، والتى تدعو إلى مجتمع مثالى موعود اإليديولوجيا  - ١
  .يوتوبىوإلى مستقبل ) العقيدة األلفيةانظر مادة (



 

  

  .حزب جماهيرى وحيد، يقوده شخص واحد فى العادة - ٢

  .)المعنوى(نظام للقهر البدنى أو النفسى  - ٣

  .احتكار وسائل االتصال - ٤

  .احتكار للسالح - ٥

. التوجيه المرآزى واإلدارة المرآزية لالقتصاد عن طريق التنسيق البيروقراطى - ٦
واألوتوقراطية و الحكم الفردى المطلق، الصادر عام  الديكتاتورية الشمولية: انظر آتابهما(

٣٢٠(.١٩٦٣(  

وقد أثار هذا االتجاه ردود فعل من جانب أولئك الذين آانوا يرون أن النظام السوفيتى 
، جماعات المصالحفى ضوء  -آكيان سياسى واجتماعى  -يمكن فهمه الفهم األفضل 

باستخدام فكرة (لحات شبه الطبقية المتصارعة، أو حتى فى ضوء المصطالصفوة وجماعات 
وقد اتسع استخدام المصطلح خالل ). الجديدة الطبقةمصطلحات التسمية آوسيلة للتعبير عن 

ظروف الحرب الباردة، ولكن القوة التفسيرية للمفهوم فى العلوم االجتماعية أصبحت محل 
بل ساءت . تاريخية تساؤل، ألسباب واعتبارات متعددة ليس آخرها طبيعتها التعميمية الال
قد " ما بعد الشمولية"سمعة المصطلح خالل حقبة السبعينيات، على الرغم من أن فكرة 

وبعد أن انهار . برزت خالل الحوارات التى دارت حول إمكانية إصالح النظام السوفيتى
النظام السوفيتى ذهب معارضو هذا المفهوم إلى أن تحول االتحاد السوفيتى فى ظل رئاسة 

وذهب دعاة المفهوم إلى أن . باتشوف قد أثبت أن النظام السوفييتى لم يكن نظاما شمولياجور
اإلنسان السوفيتى يمكن التعرف عليه اآلن بوضوح أآبر، وأن العوامل التى أدت إلى انهياره 

قد أوجد االشتراآية الواقعية ومما الشك فيه أن نظام . عوامل خارجية -على أية حال -آانت 
حزب الواحد، وأنه آان يقوم على عبادة الفرد، ويتسلح بإيديولوجيا غائية محددة، نظام ال

ونظام للرقابة، والرعب، واالقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة، واحتكار العنف قل أن نجد 
. نظيرا له، أو نجد ما يفوقه فى شتى أنواع المجتمعات األخرى، حتى تلك الفائقة القهر

فهم تراث هذا النظام عندما تسعى الدول التى عرفته إلى بناء نظم وسوف يصبح من الممكن 
  .ديموقراطية وتأسيس نظم السوق اعتمادا على حقوق المواطنة

 Shaw, Clifford        )١٩٥٧حتى  ١٨٩٦عاش من (شو، آليفورد 

قام تاريخ الحياة، ورائد من رواد منهج مدرسة شيكاغو، عالم اجتماع ينتمى إلى 
د عن مائتى دراسة لتاريخ حياة الجانحين خالل عمله فى معهد بحوث األحداث، بجمع ما يزي



 

  

، "الرواية الذاتية لقصة طفل منحرف: تاريخ حياة جاك رولر: "آان من أهمها وأشهرها
: وهى التى أعيد دراستها بواسطة جون سنودجراس تحت عنوان )٣٢١(،١٩٣٠ونشرت عام 

  )٣٢٢(.١٩٨٢ب عام جاك رولر فى السبعينيات وصدرت فى آتا

 Schutz, Alfred    )١٩٥٩حتى  ١٨٩٩عاش من (شوتز، ألفريد 

  .تفسير أو تأويل، فينومينولوجيا: انظر

 Schumpeter, Joseph  )١٩٥٠حتى  ١٨٨٣عاش من (شومبيتر، جوزيف 

اقتصادى تاريخى من أصل مورافى يتعرض فى عمله الذى ينتمى إلى أآثر من 
وقد قام شومبيتر بالتدريس فى . تغلين بعلم االجتماعتخصص، لقضايا ذات أهمية للمش

وآان يرى أن علم االجتماع . امبراطورية هابسبورج وفى ألمانيا وفى الواليات المتحدة
واالقتصاد يكمل آل منهما اآلخر، وآثيرًا ما آتب فى موضوعات تصنف فى هذه األيام على 

ثال موضوع الطبقة االجتماعية أنها من موضوعات علم االجتماع، ومنها على سبيل الم
  .وموضوع الطبقة االجتماعية وموضوع اإلمبريالية

مهتمًا بالبحث فى أصول  فيبر، وماآس  مارآسوآان شومبيتر، مثله مثل آارل 
الذين عظموا  المنظمينالنظام الرأسمالى وتطوره، وآذلك أولى اهتمامًا مماثًال لدراسة دور 

هذا . وا دورًا رائدًا فى تبنى منتجات وأساليب إنتاجية جديدةاألرباح وتحملوا المخاطر، ولعب
وتكوين رأس المال، وهذه جميعًا من  دورة العملباإلضافة إلى اهتمامه باالرتباط بين نظرية 

المالمح المميزة للمدرسة النمساوية فى علم االقتصاد والتى يعتبر شومبيتر أحد أتباعها 
، الصادر عام "نظرية التنمية االقتصادية: "آتابنذآر من بين مؤلفاته . المباشرين
، وآذلك أفضل آتبه مبيعًا، )٣٢٤(١٩٣٩، الذى نشر عام "دورة العمل"، وآتاب )٣٢٣(١٩١٢

وقد حذر . )٣٢٥(١٩٤٢وهو آتاب الرأسمالية واالشتراآية والديموقراطية، المنشور عام 
ة المنظمين بطبقة أآثر محافظة شومبيتر فى آتابه األخير هذا من النزعة نحو استبدال جماع

من المديرين الصناعيين، ومن ضرورة أن يؤدى التخطيط االقتصادى إلى تشجيع 
  .إمبريالية: انظر أيضًا. االشتراآية

 Folk Devilsالشياطين الشعبية      

الذى انتشر إزاء  للذعر األخالقى مصطلح استخدمه ستانلى آوهين فى دراسته 



 

  

فى انجلترا خالل الستينيات  )*(Rockersوالروآرس  )*(Modsودس الثقافات الفرعية للم
وذهب آوهين . )٣٢٦()١٩٧٢الشياطين الشعبية والذعر األخالقى، الصادر عام : انظر آتابه(

إلى أن  -السلوك الجمعى لسوسيولوجيا التفاعلية مستخدما المداخل  -فى هذه الدراسة 
لكى يوضح ألفراده من خاللها أى األدوار "ية المجتمع يخلق مجموعة من األنماط االجتماع

وتحتل الجماعات، التى يعدها المجتمع ". يجب أن يتجنبوه وأى األدوار يجب أن يعظموه
فتكون أداة تذآرنا بما ال يجب أن نكون : موقعا ثابتا آشياطين شعبية"منحرفة وال يقبلها، 

سع فى دراسات أخرى حول ولقد استخدم المصطلح منذ ذلك الحين على نطاق وا". عليه
  الوصم: انظر أيضا. االنحرافتمثيالت 

 Schizophrenia    شيزوفرنيا أو فصام

المتحدة األمريكية يعرف على نطاق واسع فى الواليات ) ذهان(اضطراب عقلى هو 
أآثر منه فى بريطانيا، وهو عادة ما يتصف باألوهام أو الهالوس، ويظهر بصورة أوضح 

والمصطلح نفسه ظهر مع بدايات . راهقة، وينظر إليه آنوع من الجنونفى أواخر مرحلة الم
القرن العشرين، حيث أطلق على حالة سبق وصفها فى منتصف القرن التاسع عشر على أنها 

وتشير الشواهد إلى ارتباط هذه الحالة بخلل مسبق فى الجينات الوراثية، ولكنها ". عته مبكر"
  .ظهورهفى  البيئةأيضا تشير إلى أهمية 

 Scheler, Max   )١٩٢٨حتى  ١٨٧٤عاش من عام (شيلر، ماآس 

مدير معهد البحث العلمى االجتماعى، وأستاذ الفلسفة فى جامعة آولونيا فى المانيا 
وقد آان شيلر من الشخصيات المهمة فى تطوير آل من علم االجتماع . ١٩١٩ابتداء من عام 

وقد حاول . وعلم االجتماع الثقافىاع المعرفى، وعلم االجتم، )الفينومينولوجيا(الظاهراتى 
فى  النزعة النسبية وإدموند هوسرل، أن يتجنب نيتشه، شيلر، تحت تأثير آل من فريدريك 

الطبيعة البشرية عن  Essentialوجهة نظر جوهرية االجتماع المعرفى، وذلك بتبنيه علم 
. ضًا بمعتقداته الكاثوليكية الرومانيةفى آتاباته عن األنثروبولوجيا الفلسفية، والتى تأثرت أي

ورغم أن شيلر اعترف بتعدديه ونسبية نظم االعتقاد أو اإليمان، إال أنه أآد على أن الطبيعة 
وقد استبدل شيلر ثنائية آارل مارآس لما أسماه بالبناء . البشرية ذات طبيعة عامة واحدة

                                           
 (*)Mods   ترآز جل ) خاصة خالل عقد الستينات(اسم يطلق على فئة من الشباب فى انجلترا

 )المحرر.(ثة األنيقةاهتمامها على التأنق فى المظهر والحرص على ارتداء المالبس الحدي
)* (Rockers  ويرتبط هذا . موسيقى وأغانى الروك" مجاذيب"على  -اساسا-اسم يطلق فى انجلترا

 )المحرر(الهوى بارتداء المالبس المصنوعة من الجلد ورآوب الموتوسيكالت   



 

  

وآان يتبنى وجهة نظر تشاؤمية . وحىالدنيوى والر: التحتى والبناء الفوقى، بثنائية أسماها
ومن أهم . تجاه المجتمع الصناعى المعاصر، حيث رأى أنه إفساد للقيم الحقيقية األصلية

، الذى صدر "طبيعة التعاطف"، وآتاب )٣٧٢(١٩١٢االستياء، الصادر عام : أعمال آتاب 
، )٣٢٩(١٩٢٦، المنشور عام "مشكالت علم االجتماع المعرفى"، وآتاب )٣٢٨(١٩١٣عام 

وتعد إسهامات شيلر فى علم . )٣٣٠(١٩٢٨، الصادر عام "مكانة اإلنسان فى الطبيعة"وآتاب 
  .االجتماع المعرفى من االسهامات التى ال يمكن ألى دارس تجاهلها

 Communism      شيوعية

مذهب سياسى، ظهر إبان الثورة الفرنسية، يرى أن المجتمع اإلنسانى يمكن تنظيمه 
. الملكية المشترآة للموارد االقتصادية لكل من المنتجين المباشرين أو العمال على أساس من

 إنجلز وفريدريك مارآس، تطورت النظرية الشيوعية وأصبحت أآثر تنظيمًا على يد آارل 
خالل أربعينيات القرن التاسع عشر، اللذان أآدا أن المجتمع اإلنسانى قد تطور عبر سلسلة 

سوف  -أو دولة العمال  -وأن المجتمع الشيوعى أنماط اإلنتاج، أو  من المراحل التاريخية،
والنشاط المنظم للطبقة العاملة، باعتباره ذروة التطور الرأسمالية، تنبثق من خالل تطور 

ولم يقدم مارآس سوى تصورات شديدة العمومية عن طبيعة تكوين المجتمع . التاريخى
لوا من أفكار مارآس، من خالل تأآيدهم على الشيوعى، ولكن بعض الكتاب الالحقين عّد

إسناد دور مرآزى للدولة فى تنظيم تلك المجتمعات أثناء فترة االنتقال الطويلة من مرحلة 
ولذلك فإن االتحاد السوفيتى، وجمهورية الصين . إلى مرحلة الشيوعية التامة االشتراآية

دول "فيتنام عادة ما توصف بأنها الشعبية، والنظم الشيوعية التى ظهرت بعد ذلك فى آوبا و
، على اعتبار أنها قد سارت خطوات على طريق تحقيق البرنامج االشتراآى، من "اشتراآية

ولكنها مع ذلك، ال . خالل القضاء على الملكية الخاصة، وتاآيد سيطرة الدولة على االقتصاد
بعد الديموقراطية السياسية، بالمعنى الحقيقى، ألنها لم تحقق ) أو شيوعية(تعد دوًال اشتراآية 

والشئ المشترك بين . رأسمالية الدولةبل أآثر من ذلك، أحيانًا ما يشار إليها باعتبارها نظم 
التسميتين هو االعتراف بأن تلك المجتمعات ما زالت بعيدة عن النموذج المثالى للشيوعية 

وعلى درجة عالية من  آما حدده مارآس، نظرًا ألنها تضم أنظمة سياسية غير ديموقراطية،
ومما يزيد . المرآزية، وتتحكم فيها الصفوة البيروقراطية، حيث تحل محل الطبقة الرأسمالية

من الخلط فى استخدام المفهوم أن هذه النظم نفسها تسمى أحيانًا االشتراآية البيروقراطية، أو 
ضل الدراسات التاريخية وقد قدم آالودين واحدًا من أف. مجتمعات رأسمالية الدولة االحتكارية

من الكومينترن إلى  -الحرآة الشيوعية : للحرآة الشيوعية والمجتمعات الشيوعية، فى آتابه



 

  

  )٣٣١(.١٩٧٥الكومينفورم، الصادر عام 

وقد أرجعت النظريات المارآسية أسباب عدم تحقق الشيوعية بعد قيام الثورات 
لضغوط التى تمارسها الدول الرأسمالية، االشتراآية إلى بعض العوامل المسئولة عن ذلك، آا

وتباين الظروف التاريخية للمجتمعات التى شهدت ثورات اشتراآية، وظهور شريحة أو 
ويطلق غير الشيوعيين . طبقة بيروقراطية عملت على إعاقة عملية التحول وحولتها لصالحها

إلى  مصطلح الشيوعية على أى مجتمع يحكمه حزب شيوعى، أو على أى حزب يسعى
ويرى أغلب علماء االجتماع أن المجتمعات الشيوعية تختلف عن . تحقيق المجتمع الشيوعى

فالمجتمعات الشيوعية . الدول الرأسمالية من بعض النواحى السياسية واإليديولوجية المهمة
تتسم بترآز سلطة صنع القرار فى يد عدد قليل من القادة الذين يتم التكتم عليهم، وسيطرة 

على االقتصاد، ووجود قيود على آافة األنشطة السياسية واالجتماعية، واالعتماد  الدولة
. وبصورة آبيرة على القهر بصورة تفوق ما هو موجود فى النظم الديموقراطية الليبرالية

وإن آان موضوع مدى تميز األسس االقتصادية لنوعى النظام االجتماعى بالفعل قد ظل على 
فقد ذهب بعض الكتاب إلى أن بعض مقتضيات التكنولوجيا . الدوام موضع جدل حاد

المتقدمة قد خلقت قدرًا آبيرًا من التماثل على مستوى الوحدة اإلنتاجية وعلى الصناعية 
  .مستوى التنظيم

على هذه المجتمعات، فإن بعض شمولى وعلى حين يطلق بعض النقاد مصطلح 
ياسى مستقل داخلها، ويؤآدون على أن تلك التحليالت المتعاطفة تقول بإمكانية وجود نشاط س

األنشطة ظلت تتطور إلى المدى الذى أدى إلى تفكك االتحاد السوفيتى، والدول الشيوعية فى 
  . االشتراآية الواقعية: انظر أيضًا. أوربا الشرقية فى أواخر الثمانينيات

 Primitive Communism  الشيوعية البدائية

ولكنه اآتسب مزيدا من التدقيق على يد  س، مارآمصطلح يرتبط عادة بكارل 
 )٣٣٢()١٨٨٤أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، الصادر عام : فى آتابه( إنجلزفريدريك 

ويعنى الحق الجماعى فى االنتفاع بالموارد األساسية، والمساواة فى العالقات االجتماعية، 
لمرحلة التى يعتقد أنها آانت موجودة وغياب الحكم التسلطى والتدرج الطبقى الهرمى، وهى ا

وقد تأثر آل . فى التاريخ اإلنسانىالتدرج الطبقى واالستغالل فى مرحلة سابقة على ظهور 
فى عرضه الظنى لتاريخ التطور، الذى مورجان من مارآس وإنجلز تأثرا قويا بآراء هنرى 

وتكلم فيه عن " قديمةالحرية، والمساواة، واإلخاء عند العشائر والجماعات ال"وصف فيه 
التى يعتقد أنها آانت موجودة فى العمارة القروية عند " الشيوعية فى أمور الحياة"وضوح 



 

  

وقد استطاع إنجلز أن يدمج هذه الفكرة فى نظريته ). الهنود الحمر(سكان أمريكا األصليين 
لتى جاءت بعد ذلك اأنماط اإلنتاج فذهب إلى أن االنتقال إلى المادية التاريخية، التطورية فى 

إلى اإلنتاج للتبادل، آما انطوت على ) لالستهالك(تضمنت االنتقال من اإلنتاج لالستخدام 
تحول العالقات العائلية االجتماعية والمساواة بين الجنسين إلى أسر مستقلة آوحدات 

وقد أثار هذا الموضوع مناقشات مكثفة فى . اقتصادية تقوم على تبعية المرأة وخضوعها
: ليكوك فى مقاله -على سبيل المثال  -ميدان األنثروبولوجيا، عرض لها بشكل طيب 

الدراسات : فى الكتاب الذى حرره أولمان وفيرنوف بعنوان" المارآسية واألنثروبولوجيا"
ويوضح ذلك العرض أن المناقشات قد  )٣٣٣(.١٩٨١األآاديمية اليسارية، الصادر عام 

ية، والمكانة، والسلطة التى آانت معروفة لدى تلك الشعوب ترآزت حول طبيعة حقوق الملك
 .البدائية
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